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A EACH é uma escola de vanguarda, uma escola do século XXI, sem 
departamentos e com uma política de estímulo à interdisciplinaridade, é um lugar de 
convivência da diversidade, é um ambiente acadêmico de onde emerge a possibilidade 
da interação entre diferentes saberes e de onde se espera que surjam novas ideias 
aplicáveis às demandas sociais do Brasil e da América Latina neste novo século.  

A Comissão de Pesquisa da EACH, engajada neste compromisso, cumpre um 
papel que lhe cabe, semeia a interação dos diversos saberes gerados neste ambiente 
por meio da proposta de exposição do que é feito como pesquisa científica na unidade 
no evento “Semana da Ciência da EACH”. Neste evento, diversos estudantes e 
professores apresentam, para toda a comunidade da EACH, suas pesquisas e as ideias 
que estão sendo criadas aqui.

São três dias de atividades entre 9h e 21h, acontecem palestras, mini-cursos, 
simpósios, em cinco locais diferentes da EACH. Concomitantemente é realizado o 
Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP (SIICUSP), evento anual da 
universidade no qual os alunos de iniciação científica apresentam seus estudos em 
forma de painel. No livro de resumos o leitor encontrará um painel dos estudos 
realizados na unidade.

A grande motivação da Comissão de Pesquisa para a realização deste evento é 
estimular o desenvolvimento de uma cultura científica na unidade. A ideia é que o 
evento aconteça anualmente a partir de 2015 e que a partir dele mais e mais alunos se 
engajem na realização de pesquisas científicas e mais pesquisadores encontrem 
caminhos outros para suas pesquisas em áreas tradicionais na convivência intensa 
com a diversidade de saberes na EACH.

Espero que todos aproveitem a oportunidade e que os resultados sejam 
profícuos.                                       

Prof. Mario Pedrazzoli

Presidente da Comissão de Pesquisa da EACH

Apresentação



Prefácio
 No ano de 2007, foi realizado o I Seminário Interno de Pesquisa dos Docentes da 
EACH (2-4/04/2007), em 2012, foi a vez do Segundo Seminário de Pesquisa da 
EACH/USP (07-09/11/2012) e, nesse ano, em que se comemora os dez anos da EACH, 
são realizados a “Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015” (13-15/10/2015). Estes 
eventos têm como objetivo a difusão do conhecimento e das atividades de Ensino, 
Pesquisa, Extensão, e Gestão Universitária desenvolvidas na EACH em um ambiente 
que permite o diálogo, a integração, a troca de experiências e ideias, avaliação crítica, 
conhecimento e amadurecimento de pesquisadores e grupos de trabalho. Além disso, 
geram um rico material de pesquisa o qual deve ser preservado como memória do 
desenvolvimento acadêmico, científico e cultural da EACH/USP. Nesse contexto, a 
Comissão de Pesquisa (CPq), desde seu início em 2011, tem considerado relevante a 
preservação deste material por meio da organização e divulgação de um Livro de 
Resumos com as apresentações realizadas durante o evento.  
 O “Livro de Resumos da Semana da Ciência e SIICUSP EACH” é um documento 
importante que, apresenta as atividades desenvolvidas por docentes, pós-doutores, 
alunos de graduação e pós-graduação, e funcionários, nas áreas de Ciências Humanas, 
Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Ciências da 
Saúde, Engenharias entre outras. O Livro entregue à comunidade contém todos os 
resumos de trabalhos apresentados durante o evento, além do registro fotográfico de 31 
grupos de pesquisa da EACH. Em função do seu conteúdo multidisciplinar, estima-se que 
o mesmo seja de grande interesse para pesquisadores, estudantes e educadores de 
diferentes áreas do conhecimento, além da comunidade em geral. 
 Finalmente, expressamos aqui o agradecimento da Comissão Organizadora a 
todos os docentes, alunos de graduação e pós-graduação, pós-doutores e funcionários 
da EACH que, através de suas apresentações, mostram a diversidade do conhecimento 
que vem sendo gerado na EACH. De igual forma, estendemos nosso agradecimento à 
Diretoria, aos alunos do grupo de apoio, assim como aos funcionários dos setores de 
Eventos, Bedelaria, Copa, Multimeios, Imprensa e Gráfica da EACH e, em especial, aos 
funcionários da Secretaria de Pesquisa pelo apoio e decisiva participação para o êxito do 
evento.

Prof. Dr. Felipe Santiago Chambergo Alcalde



        

 
 

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Auditório 1 (Cor Azul) 
Tabela de Apresentações com o Nome do Primeiro Autor/Apresentador 

      Hora/Local Dia 13 Dia 14 Dia 15 
 
 
 
 

09 – 11 h 
 
 
 
 

Auditório 1 
(Cor Azul) 

 

 
 
 
 
 

09 h: Colocação de Pôster SIICUSP 2015 
 

Edifício I1 
 
 

  10 h:                 Abertura 
 

Convite a Autoridades EACH/USP 
 

Programa Especial 
 
 
 

Visita com as Autoridades aos Pôster 
SIICUSP 2015 

Sessão 
1 – Gabrielli Sousa Lunardelli 
Revisão de Literatura sobre as tendências de reforma do 
Regime Geral de Previdência Social. 
2 – Amanda Atsuta Braga 
 O Conforto na Ambiência de Idosos Moradores em 
Instituições de Longa Permanência 
3 – Angélica B. N. Santana 
Modelo de Boltzmann aplicado à gestão pública de 
Mobilidade Ativa em cidades 
4- Paulo Henrique Trentin 
 MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO GUIMARÃES (1777-
1838): Trajetória e Identidades de um Homem de seu 
tempo 
5- Bárbara Caroline Santos de Oliveira 
O Conhecimento Tradicional dos Pescadores da Praia do 
Forte-BA e o Projeto Tamar 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

 
 

Palestra  
 

Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia na USP 

 
 

Maria Aparecida de Souza 
Alexandre Venturini Lima 

 
 

Agencia USP de Inovação 

11 – 12:30h 
 

Auditório 1 
(Cor Azul) 

 

 
Avaliação de Pôster SIICUSP 

 
Edifício I1 

 

 
Avaliação de Pôster SIICUSP 

 
Edifício I1 

 

Palestra 
Têxteis Técnicos: Os novos caminhos de 

inovação para a indústria têxtil. 
 

Profa. Silgia Aparecida da Costa 

12:30 – 14:00h Intervalo Intervalo Intervalo 

14 – 16:00h 
 
 
 

Auditório 1 
(Cor Azul) 

 

Sessão 
1 – Andrés Mantecon Ribeiro Martano 
Diário Livre: co-criação de uma ferramenta 
para publicação de um diário oficial em 
formato aberto 
2 – Flávio Bordino Klein 
Gestão de resíduos sólidos e governo 
eletrônico nos municípios da Bacia do Alto 
Tietê 
3 –  Guilherme Piffer Salles 
Projetos de REDD+ no Brasil sob distintas 
modalidades de financiamento 
4- José Rodolfo Beluzo 

 
 

II Workshop de Dissertações do Programa de Pós-
graduação em Sistemas de Informação. 

 
Coordenador. Prof, Marcos L. Chaim, 

Palestras 
 

14 – 15 h  
As Emoções nas Ciências do 
Envelhecimento Humano 
 
 Profa. Samila Sathler Tavares Batistoni  
 
 
 
 
 
 



        

 
 

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Auditório 1 (Cor Azul) 
Tabela de Apresentações com o Nome do Primeiro Autor/Apresentador 

      
 IDEO – Integrador de dados da execução 
orçamentária brasileira: Um estudo de caso 
da integração de dados das receitas e 
despesas nas esferas Federal, Estadual – 
Governo de São Paulo, e Municipal – 
Municípios do Estado de São Paulo 
5- Eduardo Duarte do Nascimento 
Cidades hospitaleiras: Percepções de 
hospitalidade no turismo adaptado na cidade 
de São Paulo. 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

 
 
15- 16 h  
As provas classificatórias de ingresso nos 
cursos de formação superior e as suas 
limitações seletivas: o caso da FUVEST na 
EACH-USP  
 
Prof. H. Miguel Garay Malpartida 
 
 
 
 

 

16 – 16:15h Intervalo Intervalo Intervalo 

16:15 – 18: 
15h 

 
 

Auditório 1 
(Cor Azul) 

 

 
Avaliação de Pôster SIICUSP 

 
Edifício I1 

 

 
Avaliação de Pôster SIICUSP 

 
Edifício I1 

 

Palestras 
16:15 – 17:15 h 
A Psicobiologia entre a Ciência e o Mercado 
 
Prof. John Fontenele Araujo 
 
17:15 – 18:15 h 
Mobilidade Urbana 
 
Profa. Dominique Mouette 

 

18:15 – 1900 Intervalo Intervalo Intervalo 

19 – 21h 
 
 
 

Auditório 1 
(Cor Azul) 

 

 
Apresentação musical 

Show Influências 
Apresentação com piano, teclados e violão 
de diversas influências musicais na obra 
artística de Lee Oliveira - professor de 
música na EACH. 
 
Coord: Profa. Maria Eliza Mattosinho 

Palestras 
19 – 20 h 
O quê um botânico sistemata faz (ou sistemática de 
plantas: desafios e perspectivas) 
 
Prof. Pedro Dias 
 
20 – 21 h 
Identificação de plantas: da morfologia às moléculas 
 
Gabriel Dalla Colletta 

 

 
Palestra a Confirmar 

 
 

Encerramento 

 



        

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Auditório 2 (Cor Verde)  
Tabela de Apresentações com o Nome do Primeiro Autor/Apresentador 

Hora/Local Dia 13 Dia 14 Hora Dia 15 
09 – 11 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auditório 2 
(Cor Verde)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abertura do Evento  
no  

Auditório Azul 
 
 
 

Sessão 
1 – Adriano Agricio  Alves 
A atividade pedagógica na educação básica: a 
apropriação dos conceitos científicos 
2 – Elizabeth Lima Chinello 
Estratégias de adaptação dos padrões de sono de 
Agentes da Polícia Militar 
3 – Amanda Cabral da Silva 
Educação Não Formal e Animação Sociocultural: 
proposta para a utilização de estádios brasileiros 
4 – Juliana Dalia Resende 
Análise ambiental comparativa de sistemas de 
tratamento de esgoto através da avaliação do ciclo 
de vida  
5- Robson Ferreira da Silva 
Tempos Escolares: Os Horários Escolares e o 
Cotidiano docente. 
6. Vitor Martins Menezes 
Banca da Ciência: Divulgação Científica Itinerante, 
Lúdica e Investigativa 
 
 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 30 min 

09 – 
10:30 h 

Sessão 
1 – Camila Vitorino Marcelo 
A qualidade  na terceirização do produto de 
moda luxo: um estudo de caso no setor de 
confecção da cidade de São Paulo-SP 
2 – Natália Lopes Moreno 
Mapeamento de programas esportivos para 
indivíduos adultos em clubes da cidade de 
São Paulo 
3 – Felipe Machado Da Cruz Santos 
Comparação da Coordenação Motora de 
Jovens Escolares da Região de Ermelino 
Matarazzo 
4- Rita de Cássia Lopes Moro 
A Cadeia Produtiva da Manufatura do 
Vestuário de Moda (MVM): Um estudo sobre 
as questões sociais 
5- Karine Lopes da Silva 
A Evolução do figurino de balé no século XX 
e sua relação com os primeiros estilistas de 
moda. 
 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 15 min 

11 – 12:30h 
 

Auditório 2 
(Cor Verde)  

 
 

 
Avaliação de Pôster SIICUSP 

 
Edifício I1 

 
Avaliação de Pôster SIICUSP 

 
Edifício I1 

10:30 – 
12:30 h 

Mesa redonda 
 

Escrever e publicar: os primeiros passos 
para a construção da carreira acadêmica 
 
Coord:  Profa. Dra. Gislene Santos, Helton 
Hissao Noguti, Camila Matos 

12:30 – 14:00h Intervalo Intervalo  

 
 
 
 
 

14 – 16h 
 

Palestra 
 

    Iniciação musical para crianças: mediação 
para o desenvolvimento psicológico  
 
Coord. Profa. Maria Eliza Mattosinho 

Palestra 
 
Zona Costeira e o Aquecimento Global, reflexões 
além da variação do nível do mar. 
 
Prof. Dr. Luis Conti 
 

 
 

14 – 16 
h 

Sessão 
1 – José Renato de Campos Araújo 
Migrações Internacionais – Políticas 
Públicas e Deslocamento Populacional 
2 - Valéria Barbosa de Magalhães 
Imigração brasileira para o Sul da Flórida: 
história e heterogeneidade   



        

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Auditório 2 (Cor Verde)  
Tabela de Apresentações com o Nome do Primeiro Autor/Apresentador 

 
Auditório 2 
(Cor Verde)  

 

Apresentação – 40 min 
Perguntas 30 min 

3 – Tatiana Solimeo 
Mulheres bolivianas em São Paulo: saúde 
pública na Zona Leste, trajetórias e 
especificidades 
4- Graziela Serroni Perosa 
Educação e transformações nas periferias 
de São Paulo 

5- Solange de Almeida Borges 
Arquivos vivos: repressão ao imigrante em 
São Paulo - Discurso mítico contra 
espanhóis e japoneses em 1930 e 1940 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

16 – 16:15h Intervalo Intervalo  Intervalo 

 
16:15 – 18:15h 

 
 
 
 
 
 

Auditório 2 
(Cor Verde)  

 

 
Avaliação de Pôster SIICUSP 

 
Edifício I1 

 
Avaliação de Pôster SIICUSP 

 
Edifício I1 

 Sessão 
1 – Grislayne Guedes Lopes da Silva 
Classificação do grau de dificuldade das 
trilhas do planalto, Parque Nacional do 
Itatiaia, RJ 
2 –  Elaine Tais Cruz 
Programa Escola da Família: um diálogo 
entre o formal e o não formal na educação. 
3 – André Azevedo Marques Estevez 
SOMAESTÉTICA: por uma atividade vocal 
somática 
4- Mariana Consoni Rubio 
Business Intelligence em redes hoteleiras no 
Brasil 
5- Hebert Shoiti Mitsunaga 
Fluxos sobre grafos e redes complexas 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

 
18:15 – 19:00h 

 
Intervalo 

 
Intervalo 

  
Intervalo 

 
 
 



        

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Auditório 2 (Cor Verde)  
Tabela de Apresentações com o Nome do Primeiro Autor/Apresentador 

19 – 20h 
 
 
 
 

Auditório 2 
(Cor Verde)  

 
 
 
 
 
 
 

20 – 21 h 

Palestra 
A Classificação dos Saberes: disciplinas 
puras e interdisciplinaridade na história das 
ciências. 
 
Prof.  Carlos H. Barbosa Gonçalves 
 
Apresentação – 40 minutos 
Perguntas 20 min 
 
 
 

Palestra 
 

O Campo Interdisciplinar da Psicologia 
Política 

 
Prof. Alessandro S. Silva 

 
Apresentação – 40 minutos 
Perguntas 20 min 

Sessão 
1 – Luciana Maria Viviani 
Identidades docentes e culturas profissionais 
2 – Claudia Rodrigues Espirito Santo 
Cronobiologia na fase pré-escolar: a literatura como 
instrumento de propagação de conhecimento 
científico infantil 
3 – Tatiana Pereira da Silva 
Leitura da ciência: entendendo os animais nos 
livros infantis 
4- Amanda Santos Oliveira 
Identificação dos Cronotipos da População de 
Acadêmicos da EACH-USP 
5- Samira Anastacia Mustapha Bovo 
Da sala de aula ao mundo dos dinossauros: relatos 
de episódios marcados pela ludicidade com uma 
turma de 3ºano do Ensino Fundamental 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

 Sessão 
1 – Amanda Cseh 
Biologia alimentar da planária terrestre 
Obama antropophila (Tricladida, 
Platyhelminthes) 
2 – Diego Pinheiro de Menezes 
Dinâmica florestal na região de Santarém, 
Pará (1984 a 2014). 
3 – Gabriel Pimenta Murayama 
Ecologia sensorial, interação presa-
predador e evolução de aracnídeos  
4- Ana Paula G. Araujo 
Descrição de uma nova espécie de planária 
terrestre (Platyhelminthes, Tricladida) 
brasileira de Cratera 
 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 
Encerramento 

 



        

 
 

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Auditório 3 (Cor Vermelho) 
Tabela de Apresentações com o Nome do Primeiro Autor/Apresentador 

 
Hora/Local Dia 13 Dia 14 Dia 15 
09 – 11 h 

 
Auditório 3 

(Cor Vermelho) 
 

 
 
 
 

Abertura do Evento  
no  

Auditório Azul 

 

Sessão 
1 -  Isabela Zanoni Morgado 
Comunicação, interação e alteridade - Educação 
inclusiva e políticas públicas 
2- José Wilton dos Santos 
Aplicação da Álgebra linear na Atividade de 
Policiamento 
3 - Welton Fernando Zonatti 
Sustentabilidade aplicada ao setor têxtil e 
confeccionista: materiais e processos na reciclagem 
de aparas têxteis 
4 – Helder L. Casa Grande 
Efeitos de capacidade finita na rede complexa de 
Barabási-Albert 
5- Alipio Rodrigues Pines Junior 
Atividade física como opção de lazer: uma análise 
acerca dos jovens participantes do programa "SESC 
Verão" 
6- Maria Carolina de Andrade José 
Memória de relacionamentos amorosos: novas 
configurações no envelhecer feminino 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 30 min 

Mini-curso 
 
 

Educação não formal, memória  e história 
oral. 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenadora: 
Profa. Lívia Lima  
Profa. Juliana Rodrigues 
 

11 – 12:30h  
Avaliação de Pôster SIICUSP 

 
Edifício I1 

 

 
Avaliação de Pôster SIICUSP 

 
Edifício I1 

 

 

12:30 – 14:00h Intervalo Intervalo Intervalo 

14 – 16 h 
 
 

Auditório 3 
(Cor Vermelho) 

 

Sessão 
1- Cristiane Kerches da Silva Leite 
Difusão de Políticas Públicas: do que se 
trata? O estado das artes de um campo de 
estudos em políticas públicas. 
2 - Paulo Henrique Guerra 
Comportamento sedentário em crianças e 
adolescentes brasileiros: uma revisão 
sistemática 

Sessão 
1 -  Graciela C Pignatari 
“Projeto A fada do Dente” - Investigação dos fenótipos 
neuronais envolvidos no TEA e na DMD 
2 – Jeniffer Farias dos Santos 
Diferenciação de células-tronco mesenquimais do 
cordão umbilical em queratinócitos: uma nova 
abordagem para estudo da biologia da epiderme 
3 – Rosemeire Sartori de Albuquerque 

Sessão 
1 -  Anna Karenina Azevedo-Martins 
Da placa de cultura à dieta de gestantes: 
desvendando o mecanismo de ação da 
progesterona sobre células beta 
pancreáticas 
2 – Aline Shirazi Conte 
Perfil de consumidores de alimentos 
orgânicos no Brasil 



        

 
 

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Auditório 3 (Cor Vermelho) 
Tabela de Apresentações com o Nome do Primeiro Autor/Apresentador 

 
3 – Aymê Okasaki 
O Estampar na Arte-Educação: um estudo 
de caso no Ensino Médio 
4- Filipe Vieira de Oliveira 
Megaeventos e dinâmicas socioespaciais: 
Uma análise sobre o bairro de Itaquera - São 
Paulo 
5- Vanessa Simon da Silva 
O grotesco e o monstruoso entre culturas: do 
discurso científico aos folhetos de cordel 
brasileiros 
 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

Efeitos do contato pele a pele durante a primeira hora 
de vida na resposta fisiológica de recém-nascidos 
4-  Viviane Abreu Nunes 
Morte de células beta pancreáticas induzida por 
progesterona: como isso se relaciona ao mecanismo 
molecular envolvido no diabetes gestacional? 
5-  Patricia P. Adriani 
Sistema de Expressão Induzido por Estradiol em 
Saccharomyces cerevisiae 
 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

3 – Carolina Thomé Utida 
Interferentes endócrinos na regulamentação 
nacional e internacional. 
4-Daniela Camargo Furuya 
Estudos das condições de preparo de 
scaffolds à base de fibras têxteis de alginato, 
quitosana e híbridas visando aplicação em 
regeneração óssea 
5-  Édina da Silva dos Reis 
Aplicação do Índice Menopausal de 
Kupperman: um estudo com mulheres 
climatéricas 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

16 – 16:15 h Intervalo Intervalo Intervalo 

16:15 – 18:15h 
 
 
 
 
 
 
 

Auditório 3 
(Cor Vermelho) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação de Pôster SIICUSP 
 

Edifício I1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação de Pôster SIICUSP 

Edifício I1 

 

Sessão 
1 – Lauro César Figueiredo 
Paisagem Cultural 
2 – Evany Bettine de Almeida 
Tempos sociais: a influência da imposição de 
horários sobre o ritmo circadiano de 
indivíduos idosos institucionalizados 
3- Lucas Goulart de Andrade 
A cidade não-lúdica: a interferência da 
ideologia do trabalho na construção do 
espaço urbano da cidade de São Paulo 
4- Carlos A. de Cicco Ferreira Filho 
Deus ajuda quem cedo madruga? Adaptação 
temporal do indivíduo trabalhador 
relacionada aos estímulos sociais e conflitos 
com a ritmicidade biológica 
5- Lisete Barlach 
Psicologia Política, Políticas Públicas e 
Multiculturalismo 
 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

18:15 – 19 h Intervalo Intervalo Intervalo 



        

 
 

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Auditório 3 (Cor Vermelho) 
Tabela de Apresentações com o Nome do Primeiro Autor/Apresentador 

 
19 – 21h 

 
 
 
 

Auditório 3 
(Cor Vermelho) 

 

Sessão 
1 – Amanda Cseh 
Usinas de Compostagem na cidade de São 
Paulo: mapeamento dos Fatores Críticos de 
Sucesso 
2 – Patrícia Muniz dos Santos Silva 
Tingimento sustentável com corantes 
naturais: comparação entre o tingimento por 
‘pad-dry’ e esgotamento 
3 – Jaqueline Nichi 
Governança em redes interorganizacionais: 
Relato Integrado e planejamento ambiental 
4- Ana Paula Gentile 
Sustentabilidade na Manufatura do Vestuário 
de Moda com estudos de padronagens 
inovadoras em Malharia Retilínea 
5- Francisco Daniel Mota Lima 
Quantificação e caracterização físico-química 
do material particulado fino (MP2,5): queima 
de biomassa em fornos de pizzaria na cidade 
de São Paulo 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

Sessão 
1 - Aline Orvalo Pereira 
Pêndulos e Corrida nas aulas de Eletromagnetismo: 
Três sugestões de experimentos de diferentes níveis 
de construção para aulas experimentais no Ensino de 
Ciências 
2 – Andressa Marques Siqueira 
Análise das ações para a conservação do patrimônio 
cultural imaterial em sua relação com usos de 
recursos naturais 
3- Caroline Giolo   
Programas Públicos de Atividade Física: 
Uma comparação entre as cidades de Valinhos/SP e 
Jundiaí/SP 
4- Isabella Tábata de Almeida Martins 
Relação entre torque, velocidade e posição angular da 
articulação do cotovelo nas condições com e sem dor 
muscular experimentalmente induzida. 
 
 
 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

Sessão 
1 -  Sergio Candido de Oliveira Junior 
Modelo baseado em agentes para 
especiação topopátrica 
2 – Ana Laura Almeida dos Santos 
Revisão taxonômica das planárias terrestres 
de Geoplana (Geoplanidade, 
Platyhelminthes) 
3 – Luiz Paulo Andrioli 
Funcionamento da cascata de segmentação 
na região anterior da blastoderme sincicial de 
Drosophila melanogaster e clivagem espiral 
do poliqueto Phragmatopoma 
4- Giuliana Coutinho Vitiello 
Catalogação da Fauna de Invertebrados da 
EACH-USP 
5 -  Fernando Carbayo 
Posso me tornar um cientista bacana 
estudando vermes chatos? 
 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 
Encerramento 

 



        

 
 

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Anfiteatro 2 (CB) 
Tabela de Apresentações com o Nome do Primeiro Autor/Apresentador 

 Hora/Local Dia 13 Dia 14 Dia 15 
09 – 11h 

 
 
 
 
 

Anfiteatro 
2 (CB) 

 

 
 
 
 
 
 

Abertura do Evento 
 
 

no 
 
 

Auditório Azul 

Sessão 
1- Marcelo Ris 
Implementação de funções analíticas de 
Reconhecimento de Padrões em um Framework de 
Apoio ao Projeto e Aplicação de Questionários 
Complexos Dinâmicos 
2- Grace Cardoso 
Avaliação do potencial de remoção de Bisfenol A pela 
espuma poliuretana derivada de óleo vegetal 
3- Gavin Adams 
Os exercícios estéreo-eróticos de Marcel Duchamp 
4- Giovano Candiani 
Emissão Fugitiva de Metano em Aterro Sanitário 
5- Paulo Henrique Guerra 
Comportamento sedentário em crianças e adolescentes 
brasileiros: uma revisão sistemática 
6 -  Camila Catarine Rodrigues Paulini 
Avaliação do potencial de recuperação da qualidade das 
águas dos lagos do Parque Ibirapuera, São Paulo –SP 
com auxílio de Wetlands construídos 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 30 min 

Sessão 
1 -  Djonathan Gomes Ribeiro 
Projeto Clarice 
2 – Hugo Pedro Guornik 
A Socialização e a Construção da Identidade do 
Adolescente na Internet 
3 – Débora de Moura Mello Antunes 
Educação Ambiental e Ecoturismo: uma análise 
foucaultiana de discursos midiáticos 
4 – Tatiana Haumi Seito 
Ciclo vigília/sono e alimentação/jejum: perspectivas 
comportamentais e cronobiológicas associadas ao 
uso de equipamentos eletrônicos 
5 – Ana Paula Ferreira Aureliano Lopes 
Desenvolvimento atípico – Acesso a educação de 
qualidade 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

11 – 
12:30h 

 
 
 
 
 

Anfiteatro 
2 (CB) 

 

 
 

Avaliação de Pôster SIICUSP 
 

Edifício I1 

 
 

Avaliação de Pôster SIICUSP 
 

Edifício I1 

Sessão 
1 – Catherine Jimenez  
Dificuldades e necessidades dos indivíduos com 
deficiência no uso do sistema de transporte público 
2 – Yuli Della Volpi 
Avaliação das experiências de intercâmbio 
internacional na graduação: a percepção dos 
intercambistas estrangeiros na Universidade de 
São Paulo e de discentes da USP no exterior 
3 – Tiago Aquino da Costa e Silva 
Educação, cultura e lazer: experiências não formais 
nas praças do Centro Velho de São Paulo 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

12:30 – 
14:00h 

Intervalo Intervalo Intervalo 



        

 
 

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Anfiteatro 2 (CB) 
Tabela de Apresentações com o Nome do Primeiro Autor/Apresentador 

 14 – 16h 
 
 
 
 
 

Anfiteatro 
2 (CB) 

 
 
 

 
Mesa de Discussão 

 
"Hospitalidade, imagem e 
desenvolvimento" 
1- Ana Spolon 
Hospitalidade em rede: uma análise 
estrutural dos arranjos relacionais na 
produção de conhecimento científico em 
hospitalidade, no Brasil (1990-2014) 
2- Cynthia M. Mello 
Por uma Semiótica do Turismo 
3- Leandro Brusadin 
A espistemologia do sistema do dom e sua 
interface dentre a hospitalidade e a 
mineiridade 

4- Josemar de Campos Maciel 
Hospitalidade, escuta e desenvolvimento: 
por uma pequena conversação. 
 
Coord:Prof. Alexandre Panosso 

 
Mini-simpósio 

"Exercício físico e proteção cardiometabólica" 

      

Obesidade e exercício físico.  

Palestrante: Profa. Dra. Ivani Credidio Trombetta 

    Diabetes e exercício físico.  

Palestrante: Profa. Dra. Fabiana S. Evangelista 

    Insuficiência cardíaca e exercício físico.  

Palestrante: Profa. Dra. Patricia Chakur Brum  

 

Coordenadora: Profa. Fabiana Evangelista. 

Sessão 
1 -  Luana Maia Oliveira 
Ações e Programas para o alcance de Cidades 
Mais Sustentáveis 
2 – Ana Claudia Tassi Amancio 
Inovação Tecnológica na customização em massa: 
Uma estratégia de liderança em diferenciação no 
mercado de vestuário de moda no Brasil 
3 – Neildes de Souza Santana 
Avaliação de remoção de contaminantes 
emergentes e toxicidade em águas residuárias 
tratadas por meio de um sistema de wetlands 
construídos híbridos 
4- Francisca Dantas Mendes 
O Design como Redução dos Impactos Ambientais 
na Manufatura do Vestuário de Moda 
5- Michael Bruno Oliveira de Lima 
Geração e gerenciamento dos resíduos sólidos em 
uma oficina mecânica 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

16 – 
16:15h 

Intervalo Intervalo Intervalo 

16:15 – 
18:15 h 

 
 
 
 
 

Anfiteatro 
2 (CB) 

 

 
 

Avaliação de Pôster SIICUSP 
 

Edifício I1 

 
 

Avaliação de Pôster SIICUSP 
 

Edifício I1 

Sessão 
1 -  Stephan Maus 
Vestuário de moda para um corpo andrógino: 
necessidades e desejos 
2 – Rubia Ap. Pereira de Carvalho Mendes 
Análise do padrão de sono, ritmo de temperatura 
periférica e atividade motora em adolescentes: 
relações com o jet lag social e o desempenho 
escolar. 
3 – Kenya Paula Gonsalves da Silva 
As ações da Escola para a Comunidade: 
Percepções de mães, pais e responsáveis pelos 
estudantes da Escola Pública  de Heliópolis – SP 
4- Mayara Clemente Makhajda 
Gerreferenciamanto do domicílio de mulheres e 
serviços de saúde na cidade de São Paulo a partir 
dos dados do Inquérito Nacional Nascer no Brasil 



        

 
 

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Anfiteatro 2 (CB) 
Tabela de Apresentações com o Nome do Primeiro Autor/Apresentador 

 5- Marcio Miguel Acevedo 
Boas práticas de governança corporativa em 
empresas familiares na área hospitalar 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

18:15 – 
19:00h 

Intervalo Intervalo Intervalo 

19 – 20h 
 
 
 
 

Anfiteatro 
2 (CB) 

 

Debate 
1- João Elias Nery: 
 Mercado, fé e engajamento: trajetória da 
Editora Vozes. 
2- Flamarion Maués: 
A edição política no Brasil e em Portugal. 
 
Coord; Profa. Sandra Reimao 

Palestra 
 
Microrganismos de interesse Biotecnológico ...na 
EACH? 
 
Prof. Felipe Chambergo 

Sessão 
1 -  Ericka Pardini Morrone 
Auditoria ambiental na certificação FSC 
2 – Helisson H. Borsato de Andrade 
Avaliação de um sistema de tratamento de esgoto 
sanitário por wetland construído com etapa aerada  
3 – Filipe Vieira de Oliveira 
Grupo de pesquisa em memória, patrimônio 
cultural e natural e desenvolvimento local 
4- Evandro Brandão Secco 
O Programa Esporte e Lazer da Cidade: o não 
formal, a animação sociocultural e seus impactos 
na cidade de São Bernardo do Campo. 
 

20-21 h 
 

Anfiteatro 
2 (CB) 

 

Palestra 
 

O sistema solar .. os genes, o tempo 
biológico e a organização social humana 
 
Prof. Mario Pedrazzoli 

Palestra 
 

Aracnofobia: mitos e verdades sobre as (nem tão) 
terríveis aranhas 
 
Prof.. Rodrigo Hirata Willemart 

 
 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min  
Encerramento 

 



        

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Anfiteatro 3 (CB) 
Tabela de Apresentações com o Nome do Primeiro Autor/Apresentador 

  

Hora/Local Dia 13 Dia 14 Hora Dia 15 
09 – 10:45h 

 
 

Anfiteatro 3 
(CB) 

 

 
Abertura do Evento 

 
no 

 
Auditório Azul 

Mini-Curso 
 

Integrar a Comissão da Verdade. A 
experiência de um eachiano no estudo de 
violações de direitos humanos.  
 
Coord: Danilo Morcelli e Profa. Silvia 
Zanirato  
 

 Mini-Curso 
 

Direitos dos povos indígenas: uma abordagem 
histórica do processo de expropriação 
 
 
Coord: Danilo Morcelli e Profa. Silvia Zanirato 

11 – 12:30h 
 

Anfiteatro 3 
(CB) 

 

 
 

Avaliação de Pôster SIICUSP 
 

Edifício I1 

 
 

Avaliação de Pôster SIICUSP 
 

Edifício I1 

11:00 – 
12:00 h 

Palestra 
 

"Luz em Bolhas de Sabão e Halos" 
 
Profa. Adriana P. B. Tufaile e  
Prof. Alberto Tufaile 

12:30 – 
14:00h 

Intervalo Intervalo 12:00 – 
14:00 h 

Intervalo 

14 – 16:00h 
 
 
 

Anfiteatro 3 
(CB) 

 

Minicurso 
 

"A abordagem marxista do meio ambiente: 
discussões teóricas em um mundo em 

crise". 
 
 

Ministrante: Bruno Avellar Mestrando. 
Coord. Profa. Silvia Zanirato 

Palestra 
 

Pesquisas recentes sobre aplicações de 
mapas conceituais no Ensino Superior 
 
 
 
Coord: Prof. Paulo Correia 

 Sessão 
1 -  Anderson J.C. de Paula Santos 
Ensino do câncer com o uso de modelos 
baseados em agentes 
2 – Izabela D.Sardinha Caldeira 
Superexpressão de FAM3B/PANDER inibe 
morte celular na linhagem de células tumorais 
da mama MDA-MB-231 
3 – Kathia M. Honorio 
Química Medicinal Computacional: Diferente 
Abordagem na Descoberta de Candidatos a 
Fármacos 
4- Mauro César Cafundó de Morais 
Caracterização da alelopatia entre diferentes 
tipos celulares: um modelo para fases iniciais do 
desenvolvimento do câncer 
5 – Paula Maciel da Silva 
Papel da Citocina PANDER/FAM3B na 
tumorigenicidade e invasividade de células 
DU145 
 



        

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Anfiteatro 3 (CB) 
Tabela de Apresentações com o Nome do Primeiro Autor/Apresentador 

 Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

16 – 16:15h Intervalo Intervalo  Intervalo 

16:15 – 
18:30h 

 
 
 

Avaliação de Pôster SIICUSP 
 

Edifício I1 

 
 
 

Avaliação de Pôster SIICUSP 
 

Edifício I1 

16:15 – 
16:45h 

Palestra 
 

Bolsas na USP 
 
Coord. Fabiano  
 
Apresentação 30 mim 
Perguntas 15 min 

 
Anfiteatro 3 

(CB) 
 

  17 – 
18:30 h 

Sessão 
1 – Marina Lanner de Moura 
Contribuição para o estudo dos aerossóis no 
município de São Paulo: análise de ocorrência 
de fungos 
2 – Gabriel S. de Oliveira 
Clonagem e caracterização da enzima epóxido 
hidrolase de Trichoderma reesei 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

18:30 – 
19:00h 

Intervalo Intervalo  Intervalo 

19 – 21h 
 
 
 

Anfiteatro 3 
(CB) 

 

Sessão 
1 – Lia S. Proença Brusadin 
O Acervo da Paixão da Venerável Ordem 
Terceira do Carmo de Vila Rica: cultura 
material, religiosa e artística   
2 – Andrea Cavicchioli 
Técnicas avançadas para a 
sustentabilidade do patrimônio material: as 
edificações históricas do Vale do Paraíba 
Paulista 
3 – Thaís Passos Correia 
Parque da Várzea do Rio Embu-Mirim, 
Embu das Artes, SP: responsabilidades 
dos atores sociais na questão do uso 
público 
4- Alexandre Leonarde 

Mesa 
 

Uso Público de Parques Urbanos 
 
Coord: Prof Reinaldo Pacheco  e Prof. 
Sidnei Raimundo 
 

 Sessão 
1 -  Wayner de Souza Klën 
Um método analítico para o estudo de 
perturbações gravitacionais 
2 – Vitor Cano 
Célula Combustível Microbiana aplicada ao 
tratamento de vinhaça com vistas à remoção de 
matéria orgânica, nitrogênio e geração de 
energia 
3 – Renan Amorim 
Magnetismo, Ferrofluido e Corpos Celestes 
 
4- Vitor Cano 
Estratégias de tratamento de lixiviado de aterro 
sanitário com foco na matéria orgânica e 
nitrogênio amoniacal 



        

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Anfiteatro 3 (CB) 
Tabela de Apresentações com o Nome do Primeiro Autor/Apresentador 

 A identidade histórico cultural de São Paulo 
por meio de sua narrativa identitária: a 
cidade do trabalho e do entretenimento 
5 – Luciano Rodrigues Leite 
Usos sociais do patrimônio histórico: o 
caso da "Estrada de Ferro Sorocabana", 
em Sorocaba 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação de 15 min cada Grupo 
Mesa com todos os grupos 40 min 
Encerramento 

 



        

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Atividade 
 

História da matemática mesopotâmica 
e oficina de tabletes de argila 

Carlos Gonçalves1 
1Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

 
Introdução 

Na história da Antiga Mesopotâmia, especialmente no período paleo-babilônico (c. 
2000- 1600 AEC), as práticas matemáticas eram um ponto central da cultura 
escribal. 
 

Objetivo 
Esta oficina tem os objetivos de: apresentar os tipos de texto que nos foram legados 
e o contexto social em que foram produzidos; fazer um estudo das chamadas 
tabelas aritméticas e metrológicas, elementos chaves nas práticas de cálculo 
mesopotâmicas; produzir em argila um modelo de texto matemático da antiga 
tradição mesopotâmica. 
 

Justificativa 
A pesquisa em história da matemática tem produzido entendimentos sobre a 
matemática antiga que contradizem o senso-comum e os modos como o cientista 
médio vê a história da ciência. É uma tarefa educativa fundamental, portanto, tornar 
esses entendimentos mais conhecidos. 
 

Local: Lab de Modelagem Têxtil (Ciclo Básico) 

Data: 13/10/15  

Hora:  14 – 18 h. 

Coordenador: Prof. Carlos Gonçalves 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Atividade 
 

 

X Semana do Livro e da Biblioteca na 
EACH 

Tema: Biblioteca – a informação ao seu 
alcance, hoje e sempre 

 

Atividades: 

 

1. Exposição: A preservação do acervo da EACH 

2. Treinamentos por demanda: Portal de Busca Integrada e Aplicativos do SIBi 

Treinamento ABNT: dia 15, Quinta-feira, às 14:30 e às 19:30 no auditório 7 da 

Biblioteca 

 

Coordenador: Rosa Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Atividade 
 

Exibições e Banca da Ciência 
 

 
Exibições em locais próximos às sessões de pôsteres, na terça (13/10/2015) e 

quarta (14/10/2015) na parte da manhã, encaminhando visitantes ao laboratório e à 

banca.  

À noite, pequenas exibições, na quarta-feira (14/10/2015) na área do CB nas 

proximidades da cantina.  

Visitantes poderão conhecer o Laboratório no térreo do A2 

 
 

Coordenador: Prof. Luis Piassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



        

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Atividade 

 
II Workshop de Dissertações do  
Programa de Pós-graduação em  

Sistemas de Informação. 
 
 

 

Atividade: Apresentação de Trabalhos 

Data: 14 e 15/ 10/2015 

Local: Sala 153 (Edifício I-1)  

 

Atividade: Reunião dos Orientadores 

Data: 14/10/2015 

Local: Auditório 1 (azul) 

Hora: 14 – 16 h 

Programação Especial 

 

Coordenador. Prof. Marcos L. Chaim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Atividade 
 

Reunião Grupo de Pesquisa:  
NOSS  

Núcleo Estudos em Organizações, 
Sociedades e Sustentabilidade. 

 

 

Local: Sala 101 – Edifício I1 

Hora: 10 – 12 h 

Data: 14/10/2015 

 

Coordenador: Profa. Dra. Sylmara Dias 

Prof. Alexandre Igari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Atividade 
 

Técnicas básicas de biologia 
molecular: aplicações em ciências 

biológicas 
 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

Fabiana de Sant'Anna Evangelista, Mario Pedrazzoli Neto, Michele Schultz Ramos 
de Andrade e Pedro Dias 

 
 

Apresentar, de maneira essencialmente prática, os métodos básicos de biologia 

molecular e sua aplicação em diferentes áreas das ciências biológicas. Ao final do 

curso, espera-se que o participante tenha entendimento fundamental de todas as 

atividades laboratoriais abrangidas.  

O curso é constituído essencialmente de atividades práticas, durante as quais o 

participante desempenhará papel ativo tanto em grupo como individualmente, 

executando todas as etapas, desde extração até a quantficação de DNA, e 

aplicando essa informação em diferentes áreas das ciências biológicas 

Carga horária: 12h (4 h por dia) 

Vagas: 8 

Local: Laboratório do térreo prédio A3 

 

 
 

 



        

Semana da Ciência 
13-15 de Outubro de 2015 

Todas as apresentações da Semana da Ciência são Orais 
 
Instruções para os Coordenadores de Sessão 

1- Chegar no local com 15 minutos de antecedência. 

2- 10 min antes do inicio da sessão, chamar em voz alta os palestrantes daquela 

sessão e pedir para colocarem a apresentação no computador designado. 

Instruir os palestrantes sobre o tempo máximo de 15 minutos, que você 

controlará. Avise que ficará na primeira fila, mostre ao palestrante onde estará 

e avise que quando der 10 e 13 minutos você vai levantar. Quando der 15 

minutos Vc irá sinalizar que acabou o tempo. 

3- Dar início à sessão apresentando o primeiro palestrante e lendo o titulo de 

sua palestra 

4- Entre cada palestra, agradecer o apresentador e ler autor e titulo da próxima 

apresentação. Perguntas serão feitas somente ao final. Solicitar que os 

palestrantes permaneçam na sala para participarem da discussão final. 

5- Após as apresentações, o Coordenador convidará todos os palestrantes para 

tomar assento à mesa e iniciará a rodada de perguntas vindas tanto da 

plateia, quanto dos próprios palestrantes. O tempo para discussão é de 30 

minutos. O Coordenador será avisado por um aluno quando faltarem 5 

minutos para o fechamento da discussão. 

 Como sugestão, os Coordenadores podem informar que os contatos dos 

palestrantes, juntamente com os resumos das palestras, estão disponíveis no site.  

 

Instruções para os Palestrantes (Sessões de 15 min) 

 Cada Sessão terá um Coordenador. 

 Os palestrantes deverão estar presentes15 min antes do horário de início das 

Sessões para instalarem os arquivos de suas apresentações no computador. Cada 

palestrante terá estritamente 15 min para sua explanação, que poderão ser 

aproveitados da forma que mais lhe convier. O palestrante será avisado por um 

aluno do grupo de apoio quando estiverem faltando 5 e 2 min para o término. 

O palestrante contará com microfone e sistema de data-show. 

 Será realizada uma discussão geral após o final das apresentações, portanto, 

após cada  apresentação, o palestrante deverá permanecer na sala e será chamado 

para compor a  mesa. A discussão contará com perguntas da plateia e dos membros 

da mesa e terá o tempo de 30 – 40 min.  

 



     Semana da 
Ciência

Resumos

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



 

        
Boas práticas de governança corporativa em empresas 

familiares na área hospitalar 
Marcio Miguel Acevedo1  

1 Laureate University/ FMU, São Paulo, SP, Brasil 
 

Governança Corporativa consiste gerir as organizações de forma compartilhada com todos os 
stakeholders. As Boas Práticas de Governança Corporativa envolvem harmonizar os 
interesses dos stakeholders com os objetivos de preservação e otimização da empresa, de 
modo que ela tenha uma vida longeva. O objetivo do trabalho consiste em analisar os fatores 
que influenciam a adoção das boas práticas de governança corporativa entre as empresas 
hospitalares de médio porte e de propriedade familiar. Os objetivos secundários são: 1) 
comparar os processos de governança corporativa (modelos teóricos), com os que existem nos 
hospitais objetos de estudo; 2) Verificar os pontos positivos e ou negativos na governança 
existente; 3)Analisar quais as Boas Práticas de Governança Corporativa poderiam ser 
adotadas pelas empresas familiares para melhorar sua governabilidade. 4) Propor modelos de 
Boas Práticas que possam ser mais facilmente adotados por Empresas Familiares. Quanto ao 
método, a pesquisa empregará uma abordagem qualitativa, mais especificamente utilizar-se-á 
o método de estudo de caso de multicascos. Serão realizadas entrevistas semi-estruturadas em 
profundidade com pelo menos um dos sócios de cada empresa. Pretende-se analisar 12 
empresas familiares da área de saúde, hospitais de médio porte, da região metropolitana de 
São Paulo. Nas entrevistas serão feitas perguntas para se identificar quais são os agentes de 
governança e como as empresas familiares são dirigidas. Procurar-se-á identificar em que 
momento e quais os itens das Boas Práticas de Governança Corporativa poderiam ser 
adotados pelas empresas do estudo. O roteiro de entrevista se baseia em seis grandes blocos: 
Estrutura de Propriedade; Conselho de Administração; Gestão; Fiscalização; Stakeholders; 
Informações Gerais.  
Palavras-chave: governança corporativa: hospitais; empresas familiares.  
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Os exercícios estéreo-eróticos de Duchamp  

Gavin Adams1 
1 EACH,  Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

 
 

A pesquisa em termos gerais explora a história das tecnologias 3D (estereoscopia) no 
contexto da cultura visual. Em termos mais específicos temos explorado certos vínculos entre 
medicina e Arte por meio da estereoscopia. Temos estudado uma obra do artista Marcel 
Duchamp (o “ready-made” Stereoscopie a la Main) em diálogo com os cartões 
estereoscópicos de uso oftálmico na medicina. Ambas as instâncias envolvem o desenho de 
marcas gráficas sobre cartões estereoscópicos comerciais pré-existentes. A similaridade visual 
entre a obra Stereoscopie a la Main e os cartões estereoscópicos de uso médico são ecoados 
nos exercícios oculares estereoscópicos. A partir de 1864 os exercícios estereoscópicos são 
prescritos por médicos oftalmologistas para que fossem realizados com a ajuda do 
estereoscópio por pacientes que sofriam de condições como a do estrabismo. Os cartões 
estereoscópicos em geral foram amplamente difundidos no século XIX e início do XX, 
frequentemente no formato “viagem sem sair de casa”, onde imagens tridimensionais de 
pontos turísticos eram fruídas tipicamente na sala de estar burguesa. Foi sobre tal material que 
tanto Marcel Duchamp quanto os médicos oftalmologistas desenharam suas marcas. A 
pesquisa explora a obra Stereoscopie a la Main como um lugar hipotético de um tipo de 
exercício estereoscópico, propondo que este “ready-made” retificado seja um lugar de 
exercícios eróticos duchampianos. 
 
Palavra-chave: Arte, Medicina, Duchamp, estereoscópio, exercícios estereoscópicos, ready-

made. 
 
Pesquisa desenvolvida como parte dos estudos de pós-doutoramento na EACH-USP (Escola 
de Artes, Ciência e Humanidades da Universidade de São Paulo), com bolsa  da CAPES 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). 
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Sistema de Expressão Induzido por estradiol em 

Saccharomyces cerevisiae  
Patrícia Pereira Adriani, Flávia Garcia Borges, Gabriel Stephani de Oliveira, José Ribamar 

dos Santos Ferreira Junior e Felipe Santiago Chambergo Alcalde 
 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

 
 

A produção de proteínas de alto valor comercial, para aplicações diversas, como saúde 
humana, saúde animal, catálise enzimática, entre outras, vem sendo cada vez mais conduzida 
através da inserção e expressão dos respectivos genes codificadores em diversos hospedeiros 
como Saccharomyces cerevisiae, que apresenta diversas vantagens técnicas para utilização 
com fins industriais. Entre as técnicas disponíveis, o desenvolvimento de sistemas de 
expressão através da modificação de fortes promotores conhecidos, como o de 
celobiohidrolase I de Trichoderma reesei, vem sendo amplamente utilizada para a produção 
de proteínas com potencial utilização biotecnológica. O presente trabalho teve por objetivo 
desenvolver um sistema de expressão metabolicamente independente induzido pelo hormônio 
estrogênio que, em Saccharomices cerevisiae, seja capaz de produzir e secretar com alta 
eficiência proteínas homólogas e/ou heterólogas com potencial utilização industrial. O 
sistema de expressão construído utilizou uma combinação de componentes reguladores 
derivados de uma variedade de fatores de transcrição de humano, viral e de levedura. A 
regulação do sistema por estrogênio baseia-se na produção de um fator de transcrição 
quimérico que se liga a uma sequência de ativação de UASGAL no promotor que controla a 
expressão do gene repórter celobiohidrolase I. Para analisar a capacidade do promotor em 
dirigir a expressão da proteína repórter, os plasmídeos construídos foram transformados na 
cepa S.c W303-1A e induzido com diferentes concentrações do hormônio estrogênio. Foi feito 
o teste com o substrato CMC (carboximetilcelulose), com os mutantes selecionados e a média 
das triplicatas foi apresentada em ug de proteína por mL. As concentrações de estrogênio 
foram selecionadas através da curva de crescimento, no qual as doses selecionadas do indutor 
apresentaram pouca interferência no crescimento celular. Através do teste de atividade 
enzimática foi possível observar que, o sistema possui maior atividade (30ug/mL) na presença 
do indutor 17-β-estradiol na concentração de 5uM, porém mesmo na ausência de indutor a 
proteína é expressa, isso ocorre devido a atividade basal do fator de transcrição quimérico 
responsável por ativar o sistema. Também foi possível detectar a produção da proteína 
extracelular através do teste de vermelho de congo onde a presença de halos alaranjados em 
volta da colônia indicou secreção da proteína e atividade enzimática positiva.  
 
Palavras-chave: Saccharomyces cerevisiae, estradiol, Sistema de expressão e promotor 

quimérico. 
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Efeitos do contato pele a pele durante a primeira hora de 

vida na resposta fisiológica de recém-nascidos 
Rosemeire Sartori de Albuquerque ¹ ,   Brunna Correia Batista ², 

¹  Professora Doutora de Obstetrícia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo  
²Aluna IC/PIBIC de Obstetrícia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades- Universidade de São Paulo 

 
Objetivo Geral: conhecer, analisar e comparar a resposta fisiológica dos recém-nascidos 
submetidos ao contato pele a pele, sob o uso do TOP MATERNAL e dos submetidos ao uso 
do calor radiante fora do contato materno, durante a primeira hora de vida; Objetivo 
específico: identificar e comparar as respostas fisiológicas referentes à frequência cardíaca, 
frequência respiratória, temperatura axilar e saturação de O2,na primeira hora de vida dos 
recém-nascidos colocados em contato pele a pele com os colocados em berço de calor 
radiante logo após o nascimento. Metodologia: Trata-se de um estudo comparativo 
observacional do tipo Caso-controle sobre duas formas de cuidado na recepção do recém-
nascido imediatamente após o parto. Em uma, o RN logo após o parto o nascimento é enxuto, 
levado para uma fonte de calor radiante e recebe os cuidados necessários, e em outra, o bebê 
também é enxuto e sem roupa, apenas de fralda colocado sobre o tórax materno e sob um 
dispositivo desenvolvido no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros (HMLMB) 
denominado Top Maternal, onde os cuidados são feitos juntos à mãe. Sendo analisados, em 
ambos os grupos, as respostas fisiológicas referentes à frequência cardíaca, frequência 
respiratória, temperatura axilar e saturação de O2, Apgar. Resultados: A pesquisa coletou 
dados de 51 parturientes, distribuídas 27 no GCPP e 24 no GCR, permitiu conhecer que: a 
maioria dos bebês que ficou em CPP, nasceu com peso entre 3111 e 3355 gramas e, no grupo 
que ficou longe da mãe, em berço de calor radiante, a pesou entre 3356 e 3600 gramas; 
prevaleceu o parto normal em 96% das mulheres pertencentes ao grupo GCPP e 66,67% foi 
representada pelo parto cesariano; a comparação dos resultados das temperaturas não mostrou 
diferença significante; a comparação dos resultados da frequência cardíaca não mostrou 
diferença significante; a comparação dos resultados da frequência respiratória mostrou 
diferença significante com p= 0,00 no décimo minuto de vida dos neonatos com média CPP 
de 44,26 mrpm e no grupo CR 53,52 e no trigésimo minutos com média da frequência dos 
grupos CPP e CR, 45,81 e 52,58, respectivamente, e valor de p= 0,04; a comparação dos 
resultados da saturação de O2 em diferentes momentos após o parto não mostrou diferença 
significante. Conclusão: ao encerramento deste estudo, pode-se ressaltar a satisfação que os 
resultados da comparação dos principais parâmetros mostraram-se normais e que ainda 
apontam para o fato de que para os bebês que ficam com suas mães em contato pele a pele 
imediatamente ao nascer, apresentam no 10º e 30º minutos frequência respiratória com valor 
um pouco menor, comparado aos que ficam em berço de calor radiante, longe de suas mães. 
 
Palavra-chave: contato pele a pele; resposta fisiológica; berço aquecido; saturação; temperatura 
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Revisão taxonômica das planárias terrestres de Geoplana 

(Geoplanidade, Platyhelminthes) 
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3Programa de pós-graduação em Zoologia, Instituto de Biociências, IB-USP 
 
O Brasil abriga uma das maiores biodiversidades do mundo. A fauna de planárias terrestres 
(Platyhelminthes, Tricladida) registrada para este país é de cerca de 170 espécies, o que 
corresponde a aproximadamente 20% do total mundial, mas parte delas é ainda desconhecida 
pela Ciência [1]. Geoplaninae é o grupo mais representativo em toda a região Neotropical, 
com 23 gêneros. Geoplana, o gênero tipo de Geoplaninae, inclui atualmente apenas três 
espécies: Geoplana vaginuloides (Darwin, 1844); Geoplana chita Froehlich, 1956 e Geoplana 
pulchella (Graff, 1899), que apresentam em comum e exclusivamente a elas musculatura 
composta por fibras longitudinais em volta do intestino [2]. A espécie tipo do gênero, 
Geoplana vaginuloides, foi descrita, com base só em características externas, por Darwin em 
1844 a partir de um único espécime não conservado coletado por este naturalista na floresta 
da Tijuca, Rio de Janeiro, em 1832. Vários autores reestudaram a espécie e descreveram até 
sete padrões de coloração dorsal [3], e há ainda na coleção de Carbayo & col. registro de mais 
um padrão de coloração atribuído a essa espécie. No entanto, dados moleculares sugerem que 
ao menos dois padrões não são coespecíficos, tornando necessário um estudo mais detalhado 
da espécie [2]. Além disso, também são necessários estudos de G. chita e G. pulchella, porque 
a primeira espécie se diferencia principalmente de G. vaginuloides pelos caracteres externos, 
presumivelmente variáveis, e porque da segunda espécie foi descrita apenas a morfologia 
externa, insuficiente para delimitar espécie. Estes fatos indicam a necessidade de se revisar as 
relações filogenéticas entre as espécies nominais de Geoplana. Nossos resultados 
preliminares sugerem que sob o nome Geoplana vaginuloides existem pelo menos quatro 
espécies. 
 
Palavras-chave: Geoplaninae, taxonomia, morfologia 
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A atividade pedagógica na educação básica: a apropriação 

dos conceitos científicos  
Adriano Agricio  Alves1, Maria Eliza Mattosinho Bernardes2  

1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
2 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

 
A pesquisa sobre a atividade pedagógica que promove o desenvolvimento do pensamento 
teórico como função psicológica superior exclusiva ao homem recai sobre a análise de quais 
condições de ensino-aprendizagem promovem ações e operações necessárias para o processo 
de constituição da práxis como atividade emancipadora e transformadora das condições 
socialmente cristalizadas dentro das relações sociais1. Nestas condições a análise identifica a 
essência da atividade pedagógica que contribui para o desenvolvimento do pensamento 
teórico dos sujeitos envolvidos1, como a dimensão própria do gênero Homo constituída nas 
relações de ensino-aprendizagem. Assim, o objetivo da pesquisa é Investigar as ações e 
operações de ensino, desenvolvidas no ensino médio, que criam condições adequadas para o 
desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes. A pesquisa fundamenta-se na Teoria 
Histórico-Cultural1 2 como mediação para a análise dos dados obtidos na observação da 
prática pedagogica de uma professora do 2º ano do ensino médio na disciplina de biologia.  
Fazem parte dos dados: plano de ensino, imagens de produções dos estudantes durante as 
aulas, transcrição de reflexões coletivas orais e respostas de provas. Os resultados obtidos 
sintetizam a análise da organização do ensino, mediação dos conteúdos escolares1 e formação 
do pensamento teórico2 1. Enquanto manifestação da aprendizagem dos conteudos escolares 
evidencia-se que os estudantes devam: “Conseguir responder aos questionamentos da 
professora durante a aula com base no conhecimento estudado. (Aluno A)”; “Responder 
corretamente o questionário aplicado no segundo momento da aula. (Aluno B)”. Quanto à 
manifestação do pensamento teórico, não se obteve evidencias da formação dessa função 
psiquica superior. Assim, Verifica-se na prática pedagógica analisada, como representação de 
boa parte das práticas escolares, a reprodução do conhecimento de forma não historicizado, 
adaptando os sujeitos às condições alienantes que impedem a emancipação dos sujetios 
enquando herdeiros da cultura como produto histórico-dialético produzido pelo conjunto dos 
homens2. Se a finalidade da educaçao escolar visa um ensino emancipador, que desenvolva o 
pensamento teórico1 e a capacidade de atuação do estudante para a transformação consciente 
de sua realidade, acreditamos ser necessária a reorganização das práticas pedagógicas que se 
instauraram dentro do sistema educacional brasileiro.   
 
Palavras-chave: Atividade pedagógica, Ensino-aprendizagem, Pensamento teórico.  
 
Trabalho apoiado pela pró-reitoria de pesquisa - RUSP da Universidade de São Paulo, Escola 
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[1] BERNARDES, M. E. M.; MOURA, M. O. de. Mediações simbólicas na Atividade 
pedagógica. Educ. Pesqui.  São Paulo, v. 35, n. 3, dezembro 2009. 
[2] LEONTIEV, N. A. Actividad, conciencia, personalidade. Cuba: Pueblo e educacion. 1983.  
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INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA CUSTOMIZAÇÃO 

EM MASSA: UMA ESTRATÉGIA DE LIDERANÇA EM 
DIFERENCIAÇÃO NO MERCADO DE VESTUÁRIO 

DE MODA NO BRASIL. 
Ana Claudia Tassi Amancio 

 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
Com a globalização da mídia as informações chegam cada vez mais rápidas aos consumidores 
que passam a adquirir produtos cada vez mais inovadores. Como consequência as empresas 
precisam estar atentas aos seus mecanismos de atuação no mercado, tais como: estratégia, 
gestão, produção e comercialização. Segundo Kotler (1989) nos últimos anos da década de 80 
os mercados de massa sofreram violenta queda para bens padronizados e houve uma crescente 
valorização da segmentação. As marcas de vestuários de moda são as mais atingidas pela 
redução do tempo de desenvolvimento, produção e comercialização de produtos com o 
objetivo de atender a demanda de um público altamente heterogêneo e ávido por consumo.O 
universo do vestuário de moda envolve uma rede de empresas com processos produtíveis 
ágeis e flexíveis com o objetivo de atender a demanda de um consumidor altamente exigente. 
O produto de vestuário de moda possui características específicas de diversificação em suas 
formas, volumes e materiais, diferenciação em suas cores, estampas e numeração, com 
produção em lotes com quantidade cada vez menores. Após esse processo os lotes são 
segmentados e recebem beneficiamentos específicos que alteram suas características físicas e 
visuais, tornando-os exclusivos a determinados consumidores (MENDES et al, 
2006a).Conforme as estratégias da empresa, a busca por ideias começa com o 
desenvolvimento de novos produtos, com a intenção de propostas inovadoras visando 
antecipar as necessidades do mercado superando seus concorrentes. De acordo com Levitt 
(1960), o foco passa a ser no produto e na produção, sendo que o empresário que sente a 
dificuldade de compreensão de um setor deve se voltar mais para o atendimento ao cliente do 
que para a produção de bens, contribuindo para a decrescente competitividade das empresas 
que ainda não assimilaram essa abordagem voltada ao cliente. Dessa forma, a concorrência no 
mercado de moda aumenta de forma acirrada favorecendo os fornecedores que produzem 
produtos diferenciados em larga escala. A pesquisa apresentada neste trabalho traz o estudo 
da estratégia de diferenciação, a partir das inovações tecnológicas existentes no mercado e 
direcionadas para a produção de larga escala com a opção da personalização, através da 
escolha de pontos, desenhos e modelagem, estampas entre outros detalhes para o segmento de 
produto de vestuário de moda. A partir de uma metodologia de pesquisa aplicada com um 
enfoque qualitativo, baseado nos autores Gil (2002), Marconi e Lakatos (2002), Kauark, 
Magalhães e Medeiros (2010), onde os conhecimentos adquiridos são utilizados como 
ferramentas para o estudo e reflexões sobre problemas locais e/ou atuais relacionados ao 
mercado, produto e consumidor. 
Palavra-chave: customização em Massa; personalização; modularização, produto de moda; 
[1] PILLER, F. T; TSENG, M. (Eds).Handbook of research in mass customization and 
personalization: Strategies and concepts. Massachusetts: MIT, 2010. 
[2] PINE, B. J. Personalizando Produtos e Serviços.. São Paulo: Mc Graw, 1994. 
[3] PORTER, M. Estratégia Competitiva. Editora Campus, 1985.  
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O ensino da Física sempre foi um desafio para o professor e o estudo do magnetismo oferece 
a possibilidade de desenvolvermos ensino e pesquisa[1], abordando temas abrangentes, tais 
como o meio ambiente, a astronomia e tecnologia. O trabalho tem como objetivo o 
desenvolvimento e difusão de materiais para o ensino, utilizando magnetismo e ferrofluido 
para abordar temas mais complexos de forma prática, como o campo magnético de estrelas, 
ventos solares e a Anomalia Magnética do Atlântico Sul, permitindo acesso fácil pelo 
público[2]. Utilizamos materiais magnéticos, bobinas e ferrofluido construímos sistemas 
simples análogos ao comportamento observado no plasma solar e com isso produzimos 
material[3] para o estudo e entendimento dos fenômenos físicos de estrelas e seus campos 
magnéticos de forma interativa. Também produzimos experiências com o controle da luz 
através da aplicação de um campo magnético numa placa contendo ferrofluido, conhecida 
como célula de Hele-Shaw. Deste modo conseguimos fazer uma apresentação acessível de um 
tema interessante, mas que é pouco divulgado: o campo magnético e sua utilização não só em 
materiais magnéticos, mas também para a manipulação da luz, e compreensão de fenômenos 
astrofísicos. 
 
Palavra-chave: Ferrofluido, campo magnético, célula de Hele-Shaw, corpos celestes, 

magnetismo 
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[1] Modelos experimentais voltados ao ensino ajudam a entender e produzir ciência, 
Juliana Pinheiro Prado, http://www5.usp.br/91066/modelos-experimentais-voltados-ao-
ensino-ajudam-a-entender-e-produzir-ciencia/ 
[2] O magnetismo no tempo e espaço, Alberto Tufaile, Adriana P. B. Tufaile, 
http://www.ambientelegal.com.br/magnetismo-no-tempo-e-no-espaco/. 
[3] Campos Magnéticos, Ferrofluidos e Corpos Celestes, vídeo de Renan Amorim, 
Iniciação Científica: https://www.youtube.com/watch?v=58slOHrcncY. 
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1 Programa de Pós-graduação em Sustentabilidade EACH/USP, São Paulo, SP, Brasil  

² Graduaçao em Gestão Ambiental EACH/USP, São Paulo, SP, Brasil 
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Os wetlands construídos (WC) representam uma tecnologia com aplicação crescente todo o 
mundo para o tratamento de esgoto sanitário, seu funcionamento é baseado em processos 
naturais de ciclagem de nutrientes e degradação da matéria orgânica presente na água 
residuária em taxas similares as encontradas na natureza, com similaridade as ocorrentes em 
ambientes alagados como pantanos, charcos ou banhados[1]. A utilização dos chamados 
sistemas naturais de tratamento de esgotos pode se demonstrar como uma alternativa 
favorável do ponto de vista de operação, com menores demandas tecnológicas para sua 
implantação e eficiência no tratamento secundário de esgotos sanitários, favorecendo sua 
aplicação na realidade de um país em desenvolvimento como o Brasil [2]. Todavia, os WC 
requererem significativas áreas para a construção e apresentam instabilidade na remoção de 
nitrogênio e fósforo. O objetivo deste trabalho é demonstrar o desempenho inicial de um 
sistema de tratamento de esgoto sanitário através da avaliação de analises físico-químicas 
realizadas em um aparato em escala de laboratorial tratando substrato sintético (similar a 
esgoto sanitario), visando a obtenção de parametros de projeto para um sistema em escala 
real. O sistema descentralizado de tratamento de esgoto sanitáario adotado compõe-se por 
uma sequência de tanque séptico, wetland construído de fluxo livre com aeração, decantador 
secundário e wetland construído de fluxo vertical subsuperficial. Como resultados, foram 
obtidas eficiências de até 89% de remoção de matéria orgânica em termos de COT, 87% de 
remoção de nitrogênio total (NTK) e 8% de fósforo livre. Os dados apresentados demostram o 
potencial de aplicação da aeração nos sistemas de WC, elevando consideravelmente a 
remoção de matéria orgânica e nitrogênio total. Pelissari et al., (2014) [4] comparando as 
formas nitrogenadas em um WC subsuperficial vertical e em um horizontal aplicados ao 
tratamento de esgotos sem etapa de aeração, observou uma remoção média de nitrogênio total 
na ordem de 59%, este resultado é relativamente baixo, se comparado ao obtido na pesquisa 
até o momento media de 70±12% de remoção de NTK. 
 
 Palavras-chave: Wetlands construídos, Tratamento de Esgotos, Remoção de nitrogênio 
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[2] H. Wu, J. Zhang, H. Hao, W. Guo, Z. Hu, S. Liang, and J. Fan, “Bioresource 
Technology A review on the sustainability of constructed wetlands for wastewater treatment : 
Design and operation,” Bioresour. Technol., vol. 175, pp. 594–601, 2015. 
[3] C. Pelissari, P. H. Sezerino, S. T. Decezaro, D. B. Wolff, A. P. Bento, O. D. C. Junior, 
and L. S. Philippi, “Nitrogen transformation in horizontal and vertical flow constructed 
wetlands applied for dairy cattle wastewater treatment in southern Brazil,” Ecol. Eng., vol. 73, 
pp. 307–310, Dec. 2014.  
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A cidade não-lúdica: a interferência da ideologia do 

trabalho na construção do espaço urbano da cidade de São 
Paulo 

Lucas Goulart de Andrade¹  
1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

 
O objetivo deste artigo é analisar algumas possibilidades de interferência da ideologia 
trabalhista preponderante na cidade de São Paulo em relação à construção do espaço urbano. 
A supervalorização do espaço privilegia os interesses do mercado financeiro, causando uma 
desconstrução da urbanidade que contempla de forma equilibrada os anseios da população. Os 
espaços de lazer que demandam certa amplitude física são prejudicados e a cidade se torna 
funcional acerca do trabalho. Há o esvaziamento do lúdico no espaço urbano. Desta forma, há 
a interferência do estético no equilíbrio do cotidiano, acarretando numa série de fatores 
prejudiciais ao bem-estar do cidadão. O acesso ao lúdico, tema tratado de forma superficial 
pelas políticas públicas ao longos dos últimos anos, torna-se fator emergencial para o 
reestabelecimento da saúde psíquica da população. Neste intuito, buscou-se dividir em três 
temáticas que conduzem ao tema da perda do lúdico: a segregação do lúdico, por meio da 
condominialização do lazer; o deslocamento do lúdico, com a análise do caso dos parques de 
diversão; e a limitação do lúdico, considerando a insuficiência dos parques urbanos.  
 
Palavra-chave: Espaço urbano; trabalho; lúdico; lazer 
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Funcionamento da cascata de segmentação na região 

anterior da blastoderme sincicial de Drosophila 
melanogaster e clivagem espiral do poliqueto 

Phragmatopoma  
Luiz Paulo Andrioli, Antonio Ferrão Neto, Geison Gueller, Filippo Clava, Wesley dos Santos, 

Juliana Paciência, Francisco Aguiar, Andréia Santana, Renata Falcini.    
EACH, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

 
 

No laboratório investigamos o funcionamento do programa genético responsável pela 
formação do padrão corporal dos animais. Nosso principal modelo de estudos é a cascata de 
segmentação responsável pela especificação do eixo antero-posterior da mosca Drosophila 
melanogaster[1]. Mais especificamente, focamos os mecanismos de regulação gênica na 
porção anterior da blastoderme sincicial do embrião da Drosophila, envolvidos com a 
formação da futura cabeça da larva e do adulto[2,3]. Investigamos a hipótese da atuação de um 
mecanismo formado pela atividade combinada de fatores repressores da transcrição na porção 
anterior do embrião, delimitando reciprocamente seus limites de expressão, e impedindo a 
expressão mais anterior de genes do tronco[4,5]. Para isso realizamos experimentos genéticos 
gerando embriões deficientes na expressão de um ou mais fatores de transcrição e/ou geramos 
embriões expressando fatores de transcrição de forma ectópica. Nas duas situações 
mencionadas, analisamos o padrão de expressão de genes-alvo por hibridação in situ de todo 
embrião. A interação dos fatores de transcrição em regiões reguladoras dos genes-alvo 
também é investigada in vitro por meio de estudos bioquímicos. Paralelamente, em 
colaboração com professores da EACH[4,5], exploramos a utilização de recursos de  
computação e de bioinformática para a predição de sítios reguladores de fatores de transcrição 
e para o processamento de imagens. 
Mais recentemente iniciamos pesquisas das fases iniciais do desenvolvimento de 
invertebrados marinhos. Em particular, exploramos a clivagem espiral assimétrica do 
poliqueto Phragmatopoma e a distribuição desigual de determinantes morfogenéticos nessa 
espécie.   
 
Palavras-chave: Segmentation, gene expression, pattern formation, transcription regulation, 

gene network, cleavage 
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foucaultiana de discursos midiáticos 
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A chamada problemática ambiental tornou-se alvo de discussões após acidentes envolvendo 
os recursos naturais e, com a reunião de grandes empresários que debateram como mitigar os 
impactos negativos desse tipo de evento, foram propostas alternativas para que o ser humano 
pudesse de alguma forma controlar tais efeitos danosos, reaproximando-se da natureza. Como 
uma destas propostas surge a educação ambiental (EA) e o ecoturismo, uma possibilidade de 
associar esses interesses sem perder de vista possíveis conveniências comerciais e econômicas 
e a partir da criação de um mercado consumidor que, devido a uma vontade de verdade, quer 
adquirir e vivenciar aquilo que é alvo de pesquisas e debates em diversas instituições. O 
objetivo deste trabalho é analisar o discurso presente em folders e cadernos destinados à 
venda de pacotes de ecoturismo, acerca do conceito de natureza e como o meio ambiente é 
fetichizado pelas atividades de lazer, especificamente, objetiva-se compreender como os 
discursos midiáticos constroem relações entre o ser humano e a natureza, por meio de 
propostas educativas, e como, a partir disto, propõem formas de reaproximação com a 
natureza. Foram analisados materiais publicitários, tanto de operadoras especializadas no 
segmento ambiental quanto daquelas consideradas tradicionais. Para este estudo, utilizou-se 
do método foucaltiano de análise do discurso, com o objetivo de melhor compreender como 
enunciados recorrentes adquirem novas formas e práticas para alcançarem finalidades, a 
princípio dadas como alternativas, mas que primam pela soberania humana sobre o meio 
ambiente. No caso das falas e imagens acerca da natureza tem-se identificado de modo 
recorrente conceitos como wilderness (natureza intocada e paradisíaca) e, portanto, 
constituindo o ambiente natural como o outro da cultura (distante do homem). Estes materiais 
também colocam com frequência a ideia de uma experiência em meio a natureza, se 
utilizando de características subjetivas para atrair o público para este tipo de atividade, bem 
como para disciplinar vivências por meio dos discursos e de práticas de mercado. As 
conclusões parciais apontam para a formulação de alguns enunciados concorrentes sobre o 
ambiente natural, ora apresentado como um local sagrado com o qual pode se retornar a uma 
essência, ora como perigoso e impetuoso e que necessita do humano, portanto, de cultura, 
como agente civilizador/ dominador. 
Palavras chaves: Estudos Culturais, Ecoturismo, Educação Ambiental, Análise do discurso  
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Descrição de uma nova espécie de planária terrestre 
(Platyhelminthes, Tricladida) brasileira de Cratera 

¹Ana Paula G. Araujo & ²Fernando Carbayo 
¹Universidade de São Paulo/Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP/EACH 

²Laboratório de Ecologia e Evolução, USP/EACH 
 
O Filo Platielmintos reúne animais de simetria bilateral, com corpo alongado e achatado 
dorso-ventralmente. Seus representantes mais conhecidos são as tênias e as planárias. As 
planárias (Platyhelminthes, Tricladida) são vermes de vida livre que habitam locais úmidos e 
possuem hábitos noturnos (Carbayo, 2005). Das mais de 800 espécies de planárias terrestres 
conhecidas no mundo pela ciência, aproximadamente 160 espécies, distribuídas em cerca de 
17 gêneros, são encontradas em territórios brasileiros (Carbayo & E. M. Froehlich 2008). O 
objetivo deste trabalho é descrever uma nova espécie de planária terrestre brasileira 
pertencente ao gênero Cratera, encontrada no Parque nacional da Bocaina, SP. 
Caracteristicamente, as espécies desse gênero possuem corpo levemente foliáceo, com 
comprimento médio de 30 a 70mm, faringe cilíndrica à campanuliforme, vesícula prostática 
extrabulbar, papila peniana protrusível, com uma cavidade continuada a partir do ducto 
ejaculatório, comunicação geralmente livre entre os átrios e átrio feminino em forma de funil 
(Carbayo et al., 2013). A morfologia externa de um total de cinco exemplares foi estudada a 
partir de fotografias e obsrvações de campo; cortes histológicos foram feitos para analisar a 
morfologia interna com microscópio ótico. Em reptação, os adultos chegam a ter 65,5 mm de 
comprimento por 5 mm de largura. O corpo é longamente lanceolado, com máxima largura na 
região da faringe. A faringe é campuliforme e ocupa quase toda a bolsa faríngea. O átrio 
feminino possui forma de funil, sendo largo na região mais anterior. A vesícula prostática é 
extrabulbar. A papila peniana, protrusível, ocupa quase todo o átrio masculino e se estende 
além do gonóporo. O ducto ejaculatório se abre na base da papila a uma enorme cavidade, que 
confere aspecto oco a esta papila. Esta última característica, exclusiva desta espécie, indica 
que realmente se trata de uma nova espécie de Cratera. 
 
Palavras-chave: Biodiversidade, Geoplanidae, morfologia, histologia, taxonomia 
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Deslocamento Populacional 
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Linha de pesquisa do Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas, organismo de 
pesquisa que sedia o projeto “Brasil Migrante: Fluxos Populacionais, Políticas Públicas e 
Estruturas Estatais”, financiado pela FAPESP, que tem por intenção o monitoramento das 
ações estatais brasileiras relativas aos fluxos migratórios brasileiros. 

 
Tal projeto abarca além de um monitoramento dos processos sobre as Políticas 

Públicas em relação às Migrações no Brasil o trabalho de pesquisa de alunos de pós-
graduação e graduação na realização de estudos temáticos sobre a realidade migratória 
brasileira. 

 
Os principais temas até agora desenvolvidos são: 1) Política Migratória; 2) Serviços 

Públicos voltados para população migrante; 3) Processos de integração de grupos migrantes; 
3) Latino-americanos em São Paulo; 5) Migrações e Fronteiras no Brasil; 4) Teoria das 
Migrações Internacionais 
 
Palavras chave: Migrações Internacionais, Políticas Públicas, Deslocamentos Populacionais, 
Etnicidade e Identidades Étnicas.. 
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As Emoções nas Ciências do Envelhecimento Humano 

Samila Sathler Tavares Batistoni  
 Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

 
 

Nas últimas décadas tem havido um expressivo aumento na compreensão da influência 
dos processos emocionais no desenvolvimento e na adaptação do ser humano, tornando-se 
evidente suas funções enquanto um dos principais motivadores da cognição, dos 
comportamentos, da interação social e do desenvolvimento psicológico em geral 1.  Em 
especial, os estudos sobre a adaptação ao processo de envelhecimento têm revelado o papel 
exercido pelas emoções e suas interações com os processos cognitivos visando a manutenção 
do bem-estar e da qualidade de vida na velhice 2. Dados de estudos longitudinais e de coortes 
sequenciais parecem soar paradoxais pois, diferentemente das trajetórias de declínio 
biológico, apontam para trajetórias de manutenção ou ganhos em bem-estar e funcionamento 
emocional na velhice3. Como reflexo da progressiva compreensão da interação entre 
processos emocionais e cognitivos, interessantes repercussões em motivação e competência 
emocional têm sido identificadas, manifestas por meio de processos de direcionamento da 
atenção e da memória. Assim, os campos de aplicação desse saber têm sido beneficiados e 
gerado intervenções que visam otimizar a vida emocional dos idosos e fortalecimento de suas 
capacidades emocionais já adquiridas. A otimização do domínio emocional traz benefícios ao 
envelhecimento saudável e de bem-estar uma vez que as emoções e a regulação destas são 
preditoras e mediadoras da saúde física, psicológica e social4. Dessa forma, enseja-se motivar 
e estimular estudos no contexto brasileiro sobre a temática, uma vez que a população idosa 
está em crescimento recente e necessita de dados contextualizados que possam beneficiar a 
teoria e a prática, promovendo desenvolvimentos no campo do envelhecimento emocional. 
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brasileira: Um estudo de caso da integração de dados das 
receitas e despesas nas esferas Federal, Estadual – 

Governo de São Paulo, e Municipal – Municípios do 
Estado de São Paulo 

José Rodolfo Beluzo1 e Gisele da Silva Craveiro1  
1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

 
Este trabalho apresenta um protótipo para a integração de dados e esquemas das receitas e 
despesas da execução do orçamento público brasileiro nas três esferas governamentais: 
governo federal, estadual e municípios. O protótipo visa resolver problemas de 
heterogeneidade encontrados pelo cidadão ao buscar por informações públicas em diferentes 
entes. Estas informações atualmente são disponibilizadas pelos portais de transparência que 
seguem a obrigatoriedade definida pelo arcabouço legal brasileiro, no qual estes devem 
publicar, dentre outras informações, o registro de receitas, despesas, transferências financeiras 
e processos licitatórios, de forma íntegra, primária, autêntica e atualizada. Porém, apesar das 
exigências citadas por lei, não existe um padrão para publicação, além de inconsistências e 
ambiguidades de dados entre os diferentes portais. Assim, o protótipo visa resolver estes 
problemas de heterogeneidade enfrentados pelo cidadão. Para tal, como prova de conceito 
foram selecionados os dados de receitas e despesas do governo federal, do governo do estado 
de São Paulo e de 645 municípios do estado de São Paulo. Este trabalho padronizou um 
modelo conceitual de receitas e despesas baseado no manual técnico do orçamento redigido 
pelo governo federal anualmente. A partir deste modelo criou-se esquemas de dados 
padronizados de acordo com os datasets que estão disponibilizados nos portais de 
transparência de cada ente federativo, assim como um esquema integrado entre estes. Os 
dados de execução orçamentária do período de 2010 a 2014 dos governos citados foram 
extraídos dos portais, passando por um processo de transformação e limpeza, e carregados no 
sistema integrador. Após os dados carregados no sistema, a partir do protótipo foi possível 
obter informações a respeito da execução orçamentária as quais não eram possíveis de se 
realizar de forma direta acessando os portais de transparência, ou, quando possível o trabalho 
de compilação da informação seria muito elevado. Também foi possível analisar e apontar 
possíveis falhas sistêmicas nos portais de transparência através dos resultados obtidos pelo 
protótipo, podendo contribuir com a melhoria destes. 
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1Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

 
O presente trabalho tem como finalidade comunicar as bases teórico-metodológicas para a 
implantação de um projeto de Cultura e Extensão na Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da USP identificado como curso de iniciação musical para crianças e divulgar 
os seus resultados parciais. O objetivo principal do projeto é criar condições pedagógicas para 
estimular a construção de motivos para a iniciação musical e os objetivos secundários são: a) 
estimular a percepção musical de crianças de 7 a 10 anos de idade por meio de diferentes 
instrumentos; b) despertar a criatividade musical no desenvolvimento infantil como uma nova 
linguagem para expressão por meio de sons; c) Criar, por meio da ludicidade, um ambiente 
favorável para a aprendizagem musical;d) despertar autoestima, disciplina e sensibilidade. A 
comunicação está organizada em três momentos: apresentação musical das crianças que 
integram o projeto; apresentação da equipe de trabalho com o relato dos desafios e conquistas 
no campo de um ensino inovador de música; palestra no campo da psicologia da educação 
que apresenta as bases da psicologia histórico-cultural que subsidia a implantação do projeto 
tendo-se em visa a mediação da linguagem musical como elemento da cultura que 
potencializa o desenvolvimento psicológico. 
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De 1880 a 1930, aproximadamente 60 milhões de europeus migraram para outras partes do 
mundo, em função de profundas transformações socioeconômicas, epidemias, guerras e 
perseguições políticas e religiosas. Esse movimento foi facilitado devido à navegação a vapor, 
inserindo o Brasil na rota das correntes migratórias com trabalhadores voltados ao plantio do 
café. Como objetivo, a contextualização dos episódios repressivos e específicos contra 
espanhóis e japoneses, em São Paulo, nos anos 30 e 40, quando são rotulados de perigo 
vermelho e amarelo, respectivamente, compreendendo-se que outros imigrantes 
trabalhadores, como italianos, portugueses, polonoses, etc., também foram perseguidos e 
expulsos do Brasil. O tema justificou-se porque os espanhóis representaram quase metade dos 
82 expulsos em 1935-1937 e, em 1946-1947, e mais de 2 mil japoneses foram detidos em 
função do episódio da Shindo Renmei, sociedade que não acreditava no desfecho da II Guerra 
Mundial (1939-1945). A primeira problematização diz respeito ao motivo pelo qual se deu a 
perseguição aos espanhóis. A hipótese é que aparentemente temeu-se que poderiam 
representar a consolidação de um regime comunista, no Brasil, em função da Revolução 
Espanhola. Outro questionamento se referiu ao estranhamento frente ao imigrante japonês. A 
expulsão de espanhóis apontou para motivações políticas, em contraponto às orientais, 
preferencialmente por diferenças raciais e culturais, mas também políticas. Assim, avaliou-se 
a gênese política da repressão ao se adotar o discurso da conspiração estrangeira, ameaça às 
instituições, aos valores e à segurança nacional, funcional à ditadura Vargas em seu projeto 
nacionalista e populista. Como metodologia, optou-se pela pesquisa documental sobre os 
espanhóis Mas Herrera e a atuação da Shindo, na região Noroeste de São Paulo, com base em 
arquivos do DEOPS/SP e do Tribunal de Segurança Nacional/RJ, além da apuração 
bibliográfica e entrevistas. O resultado foi o encontro de documentos inéditos sobre os 
espanhóis e sua devida avaliação. Concluiu-se que o discurso do governo Vargas quis ocultar 
a liderança dos imigrantes em torno de organizações e sindicatos a fim de reivindicar seus 
direitos, aqui compreendido como posicionamentos políticos, mas serviu à repressão de 
estrangeiros, confirmando as hipóteses iniciais. 
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Da sala de aula ao mundo dos dinossauros: relatos de 

episódios marcados pela ludicidade com uma turma de 
3ºano do Ensino Fundamental 

Samira Anastacia Mustapha Bovo1, Celi Rodrigues Chaves Dominguez2  
1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
2 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

 
Este trabalho consiste em uma pesquisa qualitativa realizada com uma turma de alunos do 3º 
ano do Ensino Fundamental, com a qual o tema “dinossauros” foi desenvolvido utilizando 
imagens como recurso didático para promover o aprendizado de forma lúdica. Foi 
desenvolvida uma sequencia didática composta por oito aulas, mas neste trabalho o foco foi a 
aula desenvolvida com livros e dinossauros de brinquedo, durante a qual os alunos fizeram 
observações e comparações procurando identificar os detalhes, as semelhanças e diferenças 
entre as imagens disponíveis nos livros e bonecos. A partir de  Brougére (1998), Dollabona & 
Mendes (2004), Gontijo (2007) e outros analisou-se as transcrições da aula mencionada e 
constatou-se que a brincadeira de procurar nos livros imagens de dinossauros semelhantes aos 
bonecos que estavam em suas mãos, o uso da ludicidade na aplicação dessas aulas, foi 
importante para o desenvolvimento do trabalho, estimulando que os alunos utilizassem seus 
conhecimentos prévios1-4 e, ao mesmo tempo em que se divertiam ao brincar de faz-de-conta5, 
também aprimoraram seus conhecimentos sobre dinossauros.  
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O Conforto na Ambiência de Idosos Moradores em 

Instituições de Longa Permanência 
Amanda Atsuta Braga¹, Maria Luisa Trindade Bestetti¹, Mayara Cristina Coronado¹ 

¹ Escola de Artes, Ciências e Humanidades, São Paulo, SP, Brasil 
 
O aumento da expectativa de vida gera incertezas com relação às condições de cuidado dessa 
fase de vida, já que envolve questões sociais, culturais, econômicas, institucionais e mudanças 
familiares. Com isso, uma das alternativas de cuidados não-familiares é a Instituição de 
Longa Permanência para Idosos (ILPI), sendo pública ou privada. De acordo com a definição 
da ANVISA[1] (2005), as ILPIs são “Instituições governamentais ou não governamentais, de 
caráter residencial, destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 
anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania.” O 
conceito de ambiência se refere ao espaço arquitetural e, também, ao espaço moral, onde 
acontecem as vivências e onde se estabelecem as relações humanas [2]. A ideia de conforto, 
além de considerar questões físicas, deve refletir os aspectos emocionais, psicológicos, 
sentimentais e as sensações que o lugar traz para o idoso. Uma nova moradia, requer cuidados 
para que a pessoa idosa não perca a sua identidade, autonomia e independência. O objetivo 
geral da pesquisa foi comparar os quesitos de conforto na ambiência de duas instituições, 
sendo uma pública e outra privada, a partir da percepção de moradores idosos. É um estudo 
qualitativo de caráter exploratório, descritivo e explicativo. O instrumento utilizado foi um 
questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas, sendo que as abertas foram 
analisadas pela técnica de Bardin e os resultados elencados com base na Pirâmide de Maslow. 
Conclui- se que a entrada na ILPI é uma fase difícil, uma vez que o morador abandona uma 
história de vida para (re) construir outra, muitas vezes não tendo a adaptação necessária para 
que o residente se sinta confortável [3]. O gerontólogo está preparado para lidar com essas 
questões, já que tem a visão global do idoso e está preparado para trabalhar com uma equipe 
multi e interprofissional, que atenda às questões levantadas pela pesquisa, auxiliando o idoso 
a se adaptar a essa mudança. Por isso a importância levar em consideração a história de vida e 
a opinião dos residentes para que esse processo seja mais agradável e confortável. 
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O Acervo da Paixão da Venerável Ordem Terceira do 

Carmo de Vila Rica: cultura material, religiosa e artística 
Lia Sipaúba Proença Brusadin1 

1 Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil 
 
A presente pesquisa se fundamenta na investigação da iconografia de Cristo do acervo 
escultórico da Paixão pertencente à Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, 
antiga Vila Rica, atual Ouro Preto (MG), na qualidade de artifício material, religioso e 
artístico do barroco. Essas imagens sacras eram retiradas de seus retábulos e saíam em cortejo 
na procissão do Triunfo nas comemorações da Semana Santa durante o século XVIII até 
início do século XX; a representação do Triunfo tinha por tema a encenação dos Passos da 
Paixão de Jesus Cristo. Na Capitânia de Minas, o acervo artístico de imagens de Cristo se 
desdobrou e se vinculou a uma tradição popular enraizada na Idade Média com o intuito de 
cultuar o drama da Paixão, a exemplo das ordens primeiras europeias.  A metodologia 
aplicada, nesse trabalho, é a pesquisa bibliográfica nas áreas de História, Arte, Iconografia e 
estudo in loco com o registro fotográfico das principais características materiais dessas 
imagens. Enquanto recurso material do teatro barroco, citamos a técnica construtiva da 
escultura em madeira com máscara em molde de chumbo policromado: técnica de produção 
manual em serie da imaginária espanhola dos séculos XVII e XVIII a qual foi exportada para 
suas colônias no ultramar. Conhecida por mascarilla em referências latino americanas, essa 
tecnologia foi utilizada na concepção das esculturas da Paixão do Carmo de Ouro Preto, em 
que cada imagem tem exatamente a mesma feição e representa a figura de Cristo. A hipótese 
levantada é de que as máscaras de chumbo dos Cristos do Carmo de Ouro Preto foram 
importadas e as esculturas ensambladas e policromadas na colônia brasileira. A tecnologia 
construtiva da escultura em madeira com máscara de chumbo policromadas facilitou a 
reprodução de um mesmo personagem iconográfico, Jesus Cristo. Conclui-se que essas 
imagens da Paixão, ora em seus retábulos ora em comitiva na procissão do Triunfo, além de 
sua função religiosa faziam parte da cultura material, voltada para as massas, um recurso 
artístico do barroco, usado para representar o drama da Paixão de Cristo na região das Gerais. 
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O caráter antropológico da obra de Marcel Mauss em Ensaio sobre a Dádiva situa a noção da 
teoria da troca, nas sociedades antigas, como denominador comum do exercício humano por 
meio da tríade dar, receber e retribuir. Essa teoria analisa o ritual plotlach como prestações 
totais no sentido em que o clã se utilizava desse sistema de regras para viver em sociedade. 
Partimos do pressuposto que o sistema do dom é tão moderno e contemporâneo quanto ao 
característico das sociedades arcaicas, pois não diz respeito apenas a momentos isolados da 
história social. Temos em mente que o estudo epistêmico da sociologia e da antropologia é 
imprescindível para o ensino e a pesquisa em hospitalidade. Inserimos, aqui, a hospitalidade 
como instrumento de troca social capaz de acolher o ser na sua impossibilidade ou em ações 
programadas que extrapolam as relações dos contratos comerciais. Realizamos entrevistas 
qualitativas in loco com autores brasileiro, francês e anglo-saxão a fim de compreender as 
suas linhas de pensamento na práxis acadêmica.  Tal argumentação teórica ainda nos serviu 
como base para analisar as formas de acolhimento da mineiridade, tanto na sua relação de 
troca com os viajantes naturalistas na sociedade pretérita tanto no sistema de recepção das 
republicas estudantis da cidade de Ouro Preto (MG) na contemporaneidade. Conclui-se que o 
poder de afetividade dos mineiros penetra no tecido social dos protagonistas em uma relação 
de dádiva atemporal, muito embora isso não implique, necessariamente, em civilidade no 
acolhimento urbano e em profissionalismo no campo comercial. As pesquisas e as atividades 
desempenhadas no pós-doutoramento indicam que a hospitalidade, sob a ótica da dádiva, deve 
ser mais bem embasada dentre os autores clássicos com o intuito de abarcar a complexidade 
do campo para ir além dos seus estudos empíricos e de um intelectualismo superficial.  
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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]. Devido a sua elevada expressão 
em células das ilhotas pancreáticas, estudos iniciais caracterizaram o FAM3B/PANDER 
como um fator capaz de induzir apoptose em células β pancreáticas. Contudo, estudos 
posteriores demonstraram que esta citocina também atua como um fator regulador do 
metabolismo da glicose por vias extra pancreáticas, que envolvem o fígado e o tecido 
adiposo[2]. Algumas similaridades estruturais entre FAM3B e outras citocinas associadas aos 
processos centrais na progressão do câncer, como IL-6 e FAM3C/ILEI (outro membro da 
família FAM3) suportam a hipótese, de que FAM3B/PANDER também estaria envolvida na 
progressão tumoral[3,4]. Adicionalmente, dados do nosso grupo, demonstraram que 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 células[5]. 
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, com células transfectadas com o vetor vazio como controle. A proliferação 
celular foi avaliada com uma curva de crescimento, ao passo que 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. As análises revelaram que a superexpressão induz 
aumento da massa celular. Comparações entre a viabilidade celular e a fragmentação de DNA 
induzida por TNF-α (+Cicloheximida) e Estaurosporina, indicaram um possível efeito 
inibidor da morte celular, mediado pela superexpressão de FAM3B. Ambos os efeitos de 
proliferação e vantagens na sobrevivência foram acompanhados por aumento da expressão de 
genes antiapoptóticos (Bcl-2 e Bcl-XL) e diminuição da atividade proteolítica de caspase-3. A 
elevada expressão da proteína Bcl-2, observada nas análises de expressão gênica, sugerem 
que em tumores de mama o Bcl-2 poderia ter funções diferentes daquelas notadamente 
descritas no âmbito da apoptose. 
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A quantidade de metano emitida dos aterros sanitários à atmosfera é controlada pelo tipo de 
camada de cobertura sobre o aterro e a eficiência do sistema de captação de gás [1-4]. Este 
estudo aborda apenas a medição das emissões de metano provenientes da cobertura do aterro. 
As medições de fluxo foram realizadas utilizando um método da câmara estática (placa de 
fluxo). O objetivo deste estudo foi estimar as emissões de metano a partir da superfície do 
aterro. Os resultados das emissões foram calculados em g CH4/m2/dia para cada medida. Os 
resultados mostram que as emissões de metano na atmosfera são de 18,66 a 149,86±3,15 g 
CH4/m2/dia. As emissões fugitiva de metano representam cerca de 31% da produção total de 
CH4, o que influencia a eficiência de captação de metano em aterro sanitário. 
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O déficit em saneamento ambiental e a demanda crescente por energia elétrica torna premente 
a necessidade de se investir nos dois setores. Nesse sentido, a Célula Combustível Microbiana 
(CCM) apresenta-se como uma tecnologia promissora a ser empregada no tratamento de 
águas residuárias, protegendo a qualidade das águas superficiais e subterrâneas e 
simultaneamente para geração de energia elétrica renovável [1]. Posto isso, objetiva-se nesse 
projeto 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 câmara anódica anaeróbia e câmaras catódicas aeróbias e anóxicas, com o objetivo de 
promover a digestão anaeróbia da matéria orgânica, nitrificação e desnitrificação 
bioeletroquímica simultaneamente, baseando-se nos trabalhos de [2] e [3]. A primeira fase 
experimental compreende a avaliação preliminar da CCM para ajustes na arquitetura 
estrutural e definição de materiais e critérios de operação. Posteriormente serão realizadas 
duas etapas de avaliação do desempenho da CCM, sendo a primeira com alimentação por 
efluente sintético e a segunda com vinhaça real. Os sistemas serão submetidos a condições de 
temperatura mesofílica e termofílica e variação de tempo de detenção hidráulico. 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 
PCR/DGGE e clonagem/sequenciamento. 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 
 
 
[1] Logan, B.E. Microbial Fuel Cells. John Wiley & Sons: New York, 2008.  
[2] Clauwaert, P.; Rabaey, K.; Aelterman, P.; Schamphelaire, L.; Pham, T. H.; Boeckx, P.; 
Boon, N.; Verstraete, W. Biological Denitrification in Microbial Fuel Cells. Environ. Sci. 
Technol., v. 47, p. 3354-3360, 2007. 
[3] Zhang, F.; He, Z. Simultaneous nitrification and denitrification with electricity generation 
in dual-cathode microbial fuel cells. J. Chem. Technol. Biotechnol., v. 87, p. 153 - 159, 2012. 
 
 
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 

 

Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015 - 13, 14 e 15 de Outubro de 2015 25



 

        
Estratégias de tratamento de lixiviado de aterro sanitário 
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Sistemas de tratamento de esgotos, quando aplicados ao tratamento de lixiviado de aterro 
sanitário, não têm apresentado bons resultados. Por conta disso, faz-se necessário o 
desenvolvimento de alternativas para o tratamento de lixiviado. Objetiva-se avaliar o pós-
tratamento de lixiviado de aterro sanitário por wetland construído de fluxo subsuperficial 
horizontal e reator biológico de leito móvel (RBLM). Para isso, foram realizados dois 
experimentos com tratamento de lixiviado após remoção de amônia por dessorção. No 
experimento 1 utilizou-se wetlands construídos de fluxo horizontal em escala de bancada 
(volume total de 30,8 L), plantados com Cyperus papyrus, Heliconia psittacorum e Gynerium 
sagittatum, e um controle sem vegetação, preenchidos com pedrisco calcário. O sistema foi 
alimentado com lixiviado diluído em água em diferentes proporções (entre 10% e 30%) com 
concentração média de DQO entre 336 e 750 mg.L-1 e nitrogênio amoniacal (N-NH4) entre 47 
e 199 mg.L-1. A operação ocorreu em três etapas: (1ª) alimentação contínua e TDH médio 
entre 2,7 e 5,3 d; (2ª) regime de ciclos de recirculação do efluente, para avaliar o efeito do 
aumento de TDH para 21 dias; (3ª) alimentação contínua de duas unidades wetlands em série, 
visando elevar o TDH (entre 8,1 e 9,9 d) sem recirculação. O experimento 2 foi implantado 
em escala piloto, com uma unidade de dessorção de amônia seguida de um Reator Biológico 
de Leito Móvel (RBLM) e um biofiltro anóxico. O RBLM (volume efetivo de 380 L) foi 
preenchido em 50% com anel pall. No experimento 1, obteve-se baixa remoção de DQO com 
médias inferiores a 40% e concentração final entre 270 e 750 mg.L-1. No entanto, verificou-se 
remoção de N-NH4, principalmente na 2ª e 3ª etapas, com médias de remoção entre 43% e 
81%, resultando em concentração de 20 a 223 mg.L-1, com influência do TDH. No 
experimento 2, problemas técnicos durante a instalação e operação inicial e interdição do 
campus da USP-Leste prejudicaram a adaptação do reator e impediram o seu monitoramento 
por tempo suficiente para geração de dados consistentes, sendo interrompido na fase inicial. A 
baixa eficiência para DQO provavelmente está relacionada à recalcitrância do lixiviado, ou 
devido à inibição dos microrganismos por toxicidade [1]. Quanto ao N-NH4, infere-se que o 
aumento do TDH proporcionou maior tempo de difusão de oxigênio para o sistema wetland, 
suprindo a demanda das bactérias heterotróficas, o que possibilitou utilização do oxigênio 
excedente pelas nitrificantes, culminando na oxidação do N-NH4 [2] [3].  
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Posso me tornar um cientista bacana estudando vermes 

chatos? 
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Dentre os vermes chatos, ou platielmintes, as planárias são particularmente mal conhecidas 
em vários aspectos. Primeiramente, são muito poucas as espécies descritas, aproximadamente 
200 espécies. Mas, quantas espécies existem? Além disso, conhecemos cada vez mais casos 
de espécies tão parecidas entre si que, às vezes, duvidamos que sejam duas e não uma. E o 
contrário também ocorre, temos encontrado animais praticamente idênticos na sua morfologia 
mas suas sequências de moléculas de DNA apontam que são espécies diferentes. Que critério 
devemos seguir para distinguir as espécies, morfológico ou molecular? 
 
A biologia destes organismos também é praticamente ignorada. Sabemos generalidades, por 
exemplo, que as planárias terrestres são animais noturnos e predadores de outros 
invertebrados. No entanto, dada sua visão tão limitada, como podem localizar suas presas e, 
mais, como conseguem capturar minhocas ou caramujos - e até outras planárias!-, mesmo 
sendo maiores e mais rápidas que elas?  
 
Estas são algumas das perguntas que tratamos de responder no Laboratório de  Ecologia e 
Evolução da EACH. Nesta apresentação você poderá conhecer nossos projetos de pesquisa 
atuais em parceria com cientistas brasileiros e estrangeiros e descobrirá as oportunidades 
aguardando por você. É o momento de se adentrar no instigante mundo da pesquisa científica 
estudando animais que, logo depois do primeiro contato, vão deixar de ser chatos!  
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Efeitos de capacidade finita na rede complexa de Barabási-

Albert. 
Helder L. Casa Grande1, Masayuki O. Hase1 
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Analisamos os efeitos de capacidade finita para o número de conexões no crescimento de uma  
rede complexa. A dinâmica é governada por uma regra onde o grau cresce sob um esquema 
similar ao modelo de Malthus-Verhulst no contexto de crescimento de populações. 
Observamos que o segundo momento da distribuição de graus está relacionado à 
probabilidade de ocorrer uma conexão nesta rede. A distribuição de graus foi analisada tanto 
no regime estacionário, como no regime dependente do tempo, por meio de resultados 
analíticos e simulações, e encontramos o comportamento de escala no limite assintótico 
temporal. 
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Técnicas avançadas para a sustentabilidade do patrimônio 
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O uso de técnicas avançadas de análise e caracterização dos materiais e dos ambientes de 
conservação dos acervos tem se expandido de forma muito significativa, no Brasil, nos 
últimos anos. Isso indica uma adesão mais expressiva a abordagens de conservação na qual o 
aprofundamento dos efetivos mecanismos físicos, químicos e biológicos atuando na 
deterioração dos materiais, a identificação dos agentes ou fatores responsáveis por tais 
processos e, portanto, a aplicação de estratégias de prevenção são vistos como a maneira mais 
eficiente e eficaz de se buscar a sustentabilidade do patrimônio material.  
Essa aproximação configura-se, hoje, como um recurso para lidar com novos fatores de 
vulnerabilidade que vêm sendo postos, como o esquecimento de técnicas tradicionais e a 
iminente exacerbação da pressão associada com a mudança nas condições climáticas. 
No presente trabalho, essa abordagem será apresentada e discutida à luz de pesquisas 
interdisciplinares em andamento no âmbito de um consorcio de laboratórios da Universidade 
de São Paulo envolvendo diferentes áreas de conhecimento e que tem como objeto de estudo 
edificações históricas dos municípios de Bananal, São José do Barreiro, Areias e Queluz, 
localizados no trecho paulista do vale do Rio Paraíba do Sul. É nas bacias paulista e 
fluminense desse rio que se completa o primeiro ciclo do café entre os anos de 1820 e 1880 e 
os remanescentes arquitetônicos desse período histórico estão hoje ameaçados de 
desaparecimento pela ação do tempo e pelo descaso do homem. 
As investigações envolveram tanto a caracterização físico-química dos materiais das 
alvenarias em terra (taipa de pilão, pau-a-pique e adobe) no intuito de avançar em 
conhecimentos sobre as matérias primas e os métodos construtivos utilizados [1], como a 
elucidação dos agentes de biodeterioração, nas alvenarias [2] e nos elementos de madeira. 
Ademais, mediante o resgate de dados climatológicos e com o auxílio de métodos de 
modelagem numérica, foram feitas estimativas da possível exacerbação a que os processos de 
degradação dos materiais estarão sujeitos no curto e médio prazo em função das mudanças 
climáticas previstas para a região de estudo. 
Palavras-chave: Sustentabilidade do patrimônio material, Conservação preventiva, Vale do 
Paraíba Paulista, Arquitetura de terra. 
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Microrganismos de interesse Biotecnológico ...na EACH? 

 
Felipe S. Chambergo*, Flavia G. Borges, Patrícia P. Adriani, Fábio de Souza Garcia,  

Beatriz de Paula Pereira, Fernanda Alves Almeida e Gabriel S. de Oliveira. 
Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia de Proteínas. 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
 

Na natureza, bactérias e fungos, tem desenvolvido a capacidade metabólica de degradação e 
utilização de macromoléculas como lignocelulose e compostos químicos (hidrocarbonetos 
mono- ou poli- aromáticos, benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno, óleo cru, etc.) como fonte 
de carbono, nitrogênio e energia. As bactérias são reconhecidas por sua versatilidade 
metabólica, aí a importância de estudar a fisiologia, bioquímica e genética de vias catabólicas 
envolvidas na degradação destes compostos, com a finalidade de recriar e/ou acelerar 
processos naturais que levem ao desenvolvimento de eficientes biocatalizadores para 
diferentes aplicações biotecnológicas. Isto inclui: (i) biorremediação de áreas poluídas, (ii) 
biotransformação de compostos tóxicos em outros produtos de maior valor agregado (química 
verde), (iii) utilização de biomassa, e (iv) desenvolvimento de biossensores para monitorar a 
presença / concentração de poluentes.  
O campus capital zona leste da USP, onde funciona a Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades (EACH), está localizado em uma área que historicamente foi parte da várzea do 
rio Tietê e que durante a retificação do curso do rio, recebeu o material dragado do leito do 
rio, aterros diversos e outros materiais de origem antropogênica (plásticos, garrafas, tecidos, 
entre outros). Relatórios técnicos de avaliação ambiental na área identificam a presença de 
diversos metais/compostos que em conjunto constituem um meio ambiente no qual os 
microrganismos se desenvolvem utilizando um amplo repertório metabólico. Assim, 
pretendemos identificar e caracterizar bactérias isoladas no campus capital zona leste da USP, 
que apresentam capacidade de utilização/biodegradação de biomassa e compostos químicos.    
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   O deslocamento contínuo dos horários de trabalho presente na organização do trabalho em 

turnos pode ser um fator de risco à saúde, e estar associada ao envelhecimento funcional 
precoce, além de favorecer desajustes nos ritmos biológicos dos trabalhadores, incidindo 
principalmente na qualidade e duração do sono. Na tentativa de compreendermos a interação 
entre os horários de trabalho em turnos e sua repercussão no ciclo vigília/sono, escolhemos 
privilegiar o segmento de segurança pública com a finalidade de conhecer as estratégias de 
adapatação às mudanças associadas ao trabalho em turnos a curto, médio e em longo prazo de 
Agentes da Policia Militar da Região Metropolitana do Estado de São Paulo em diferentes 
faixas etárias, bem como conhecer como os hábitos de sono desses individuos se expressam 
nessa adaptação. Tal situação merece atenção por favorecer o surgimento de alterações em 
várias dimensões da vida do policial militar, dentre elas, as alterações do ritmo diário, uma vez 
que os trabalhadores respondem ou tendem a responder diferentemente a uma mesma situação 
de trabalho conforme o momento do dia em que ela ocorre. Acreditamos que os agentes que 
atuam no sistema de turno a curto, a médio e em longo prazo buscarão estratégias que levam a 
permanência na carreira, as quais possivelmente envolvem o manejo dos sintomas relacionados 
a alterações do sono, também apresentarão prevalência de um padrão de sono polifásico. Já os 
agentes que optaram por deixar a instituição apresentavam maiores dificuldades de adaptação 
aos horários de trabalho irregulares e consequentemente optaram por outra profissão não 
relacionada com horários irregulares de trabalho. O estudo se caracteriza como quantitativo e 
exploratório descritivo, utilizando-se da análise dos relatos espontâneos dos agentes da Policia 
Militar e da análise de questionários. Para a coleta de dados serão utilizados o questionário de 
caracterização das condições de vida e saúde, o questionário de matutinidade e vespertinidade 
de Horne e Östberg (1976) adaptado por Benedito-Silva e colaboradores (1990), a Escala de 
Sonolência de Epworth e o Diário de Atividades elaborado pelo grupo Multidisciplinar de 
Desenvolvimento e Ritmos Biológicos da Universidade de São Paulo. 

 
Palavras - chaves: envelhecimento, polícia militar, sono, trabalho em turno. 
 
1. BENEDITO-SILVA A.A, MENNA BARRETO L, MARQUES N; TENREIRO, S. Self-

assessment questionnaire for the determination of morningness-eveningness types in 
Brazil. Program Clinical Biology Res 1990; 314 (b): 89-98.  

2. HORNE, J.A; OSTBERG, O. A self-assessment questionnaire to determine morningness-
eveningness in human circadian rhythms. International Journal of Chronobiology, v.4, 
p.97-110, 1976. 

3. MURRAY, J.W. A New Method for Measuring Daytime Sleepiness: The Epworth 
Sleepiness Scale. Sleep, 1991; 14: 540-5.  

 
Correspondencia para o autor. E.L. Chinello, USP/EACH, Av Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP, 
CEP: 03828-000,  Tel.: +55 11 3091 - 8123, E-mail: elizabeth.chinello@usp.br;  menna@usp.br 
 
 

Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015 - 13, 14 e 15 de Outubro de 2015 31

mailto:elizabeth.chinello@usp.br�


 

        
Identificação de plantas: da morfologia às moléculas 
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O conhecimento da biodiversidade que se quer proteger (ou recuperar) é o primeiro passo no 
processo de desenvolvimento de estratégias de conservação ou de qualquer estudo biológico. 
Entretanto, quando o conhecimento da biodiversidade envolve a elaboração de listas de 
organismos em ambientes considerados megadiversos isso passa a ser um grande desafio, 
pois, além do grande número de espécies existentes, essas podem apresentar elevada variação 
morfológica, influenciada por diversos fatores. Além disso, espécies estreitamente 
relacionadas e muito similares morfologicamente podem co-existir, dificultando os processos 
convencionais de identificação, especialmente quando é necessário identificar materiais 
estéreis ou danificados. Nos últimos anos, para suprir essa demanda por identificação de 
organismos, houve grandes avanços no desenvolvimento de ferramentas menos suscetíveis às 
influências temporais das plantas (e.g., estado fenológico), mediante, principalmente, o uso de 
sequências de DNA. Por outro lado, a identificação da biodiversidade através de dados 
moleculares não é novidade, dado que grupos taxonômicos mais complexos de serem 
identificados com base apenas na morfologia, tais como nematóides, algas, bactérias, 
oomicetos e fungos são identificados através de sequências do DNA há algum tempo. No caso 
das angiospermas, embora muito se tenha avançado, inclusive em relação a marcadores que 
mais eficientes e universais, sabe-se pouco sobre a eficiência dos métodos e faltam testes mais 
objetivos, principalmente em relação às regiões com maior biodiversidade. 
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A alimentação orgânica está longe de ser a mais consumida nos pratos 

brasileiros, mas vem crescendo e angariando consumidores com o passar dos anos. Os 

produtos convencionais estão cada vez mais se relacionando com causas e sintomas de 

doenças que estão aumentando em proporção na população atual¹. O objetivo do trabalho foi 

traçar o perfil do consumidor de orgânicos. Elaboramos questionário eletrônico com 47 

perguntas, divulgado em redes sociais. Com base nas características de 365 respondentes, 

observamos predomínio de mulheres casadas, de classe média-alta, com boa escolaridade, que 

se preocupam com a própria saúde e a de suas famílias, e que consideram o alimento orgânico 

mais saudável, saboroso, nutritivo e ambientalmente melhor; são pessoas que se preocupam 

com o ambiente, a família e o próximo – tanto o produtor quanto outros consumidores. Este 

perfil mostra a necessidade do mercado de orgânicos se expandir à população em geral sendo 

o cenário favorável, uma vez que o ³preço desses produtos vem diminuindo e consumo, 

aumentando. Deve-se buscar formar e fortalecer o cidadão consciente de seus direitos, 

inclusive o de segurança alimentar e nutricional, mas também que tenha um estilo de vida 

coerente com os princípios da sustentabilidade. 

  
 
Palavras-chave: Consumidores de orgânicos. Alimentos orgânicos. Comportamentos 

saudáveis. 
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³TRIVELATO e FREITAS in STRINGHETA, P. C. & MUNIZ, J. N (orgs). Alimentos 
Orgânicos. Produção, Tecnologia e Certificação. Viçosa: Editora Universidade 

² CAISAN. Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Plano Nacional 
de Segurança Alimentar e Nuricional 2012/2015. Agosto de 2011. 
¹DAROLT, M. R. Comparação entre a qualidade do alimento orgânico e convencional. 
Instituto Agronomico do Parana. Curitiba, 2009 
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Zona Costeira e o Aquecimento Global, reflexões além da 

variação do nível do mar. 
Luis Américo Conti1  

1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
 

Pelo fato de residir na interface de diferentes domínios, a zona costeira é um ambiente 
particularmente instável e sensível a mudanças ambientais, comportando-se fisicamente como 
uma típica região de limiares ou limites entre estados físicos, regidos por forçantes não 
lineares e consequente comportamento caótico. De maneira geral, pode-se considerar a zona 
costeira como um sistema dinâmico, susceptível a um constante aporte de energia, (controlado 
por ondas e marés), um colchão de dissipação (provido pelo sedimento depositado– a areia) e 
um corpo fixo de absorção (o continente). As variáveis deste sistema são correlacionáveis e 
atuam em equilíbrio dinâmico e com retroalimentação positiva: O sedimento que é 
disponibilizado em uma praia atua como dissipador de energia das ondas, que por 
consequência, atingem o continente com menor energia fazendo com que haja uma maior 
deposição de material (que dissipam as ondas, e assim por diante), até o ponto em que o nível 
de energia e a deposição de sedimentos encontram um ponto de equilíbrio. Tal condição é 
mantida dentro de uma faixa de níveis ideais com certa variabilidade temporal (geralmente 
associada à sazonalidade). Quando qualquer aspecto deste sistema é alterado de forma a 
transpor um limiar de resiliência, há uma variação de estado com consequências que podem 
ser dramáticas.  

As mudanças ambientais causadas pelas mudanças climáticas podem atuar em 
diversos aspectos deste sistema: o nível de energia de ondas é aumentado devido a maior 
frequência e intensidade de tempestades, o aporte de sedimento na zona costeira é muito 
influenciado pelo regime hídrico do continente, a distribuição deste sedimento ao longo da 
costa é controlada pelas correntes marinhas geradas por ventos etc. Dessa maneira, o sistema 
climático como um todo atua de forma conjunta e determinante para a manutenção das 
condições e estados de equilíbrio dos sistemas costeiros. 

Embora atualmente informações veiculadas na grande mídia e nos veículos de 
comunicação apontam que a variação do nível do mar seja o aspecto mais sério do 
aquecimento global, o rompimento do equilíbrio da dinâmica sedimentar em larga escala nas 
zonas costeiras pode ser um problema muito mais lesivo e relevante a curto prazo. Neste 
sentido, a resposta da zona costeira às mudanças climáticas e em especial ao aquecimento 
global, não deve ser abordada apenas como consequência da variação direta de alguns 
centímetros do nível de referencia dos oceanos, mas como um intrincado conjunto de 
processos que perturbam o equilíbrio de um sistema cujas variáveis são intimamente 
relacionadas e a compreensão destes processos é fundamental para tentarmos estudar, 
interpretar e, em ultima instancia estabelecer parâmetros de gerenciamento e governança e 
ações de mitigação. 
 
Palavras Chave: sedimentação costeira, variação do nível do mar, aquecimento global 
 
Correspondencia., USP/EACH, Av Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP, CEP: 03828-000,  Tel.: +55 11 
3091 8865, E-mail: lconti@usp.br 

 

Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015 - 13, 14 e 15 de Outubro de 2015 34



 

        
Pesquisas recentes sobre aplicações de mapas conceituais no 

Ensino Superior 
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1 Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 
2 Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 

3 Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 
 

Os mapas conceituais são organizadores gráficos úteis para representar o conhecimento. A 
utilização compulsória de proposições (conceito inicial − termo de ligação → conceito final) 
favorece o entendimento das relações conceituais por meio de unidades semânticas 
inteligíveis, que podem ser interpretadas por qualquer leitor do mapa conceitual. Além de 
organizar as próprias ideias, o mapeador pode compartilhar seu conhecimento de forma mais 
precisa com outras pessoas, potencializando processos colaborativos[1]. O nosso grupo de 
pesquisa trabalha com mapas conceituais desde 2005, desenvolvendo soluções para que essa 
técnica seja cada vez mais utilizada no Ensino Superior. Os resultados obtidos até o momento 
serão apresentados em quatro momentos, para que os interessados consigam ter uma 
compreensão abrangente sobre as possibilidades e os desafios de usar mapas conceituais em 
sala de aula. 

1. Como os mapas conceituais podem transformar as interações entre professor e 
alunos? 
Avaliação do atual contexto educacional onde se insere o uso dos mapas conceituais. 
Destaque para a necessidade do estabelecimento de ressonância pedagógica[2] entre 
alunos e professores. 

2. Como ensinar os alunos a elaborar bons mapas conceituais? 
Discussão sobre a necessidade de treinar os alunos na técnica de mapeamento 
conceitual e apresentação de atividades de treinamento[3]. 

3. Como avaliar os mapas conceituais elaborados pelos alunos? 
Apresentação de estratégias de avaliação de mapas conceituais elaborados por alunos, 
com vistas à verificação da aprendizagem conceitual[4]. 

4. Como usar mapas com erros durante a avaliação de disciplinas? 
Apresentação de uma estratégia de uso de mapas conceituais em sala de aula, 
considerando o professor como mapeador. 

 
Palavras-chave: mapas conceituais, aprendizagem, ensino superior, colaboração, ressonância 

pedagógica. 
 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP 2012/22693-5), Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq 486194/2011-6). 
 
[1] P.R.M. Correia, Anal. Bional. Chem. 402(6) (2012) 1979–1986. 
[2] D. Hay, I. Kinchin, S. Lygo-Baker, Stu. Higher Ed. 33(3) (2008) 295–311. 
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Parque da Várzea do Rio Embu-Mirim, Embu das Artes, 
SP: responsabilidades dos atores sociais na questão do uso 

público 
Thaís Passos Correia 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
 

O Parque da Várzea do Rio Embu-Mirim, localizado na cidade de Embu das Artes, no estado 
de São Paulo, está sendo implementado próximo ao trecho sul do Rodoanel como uma 
medida obrigatória de compensação ambiental pelos impactos causados pela construção dessa 
obra viária e também tem como objetivo a preservação da várzea do Rio Embu-Mirim. Além 
da preservação ambiental, o parque proporcionará lazer para as comunidades do seu entorno 
oferecendo oportunidades recreativas e educacionais e sugerirá ações para mudanças de 
atitudes e comportamentos da sociedade na sua relação com a natureza. É importante ressaltar 
a possibilidade de o parque ser considerado como um parque de uso intensivo e, assim, 
possuir um plano diretor, ou ser realmente observado como uma unidade de conservação e, 
desse modo, apresentar um plano de manejo. O objetivo dessa pesquisa é verificar as 
responsabilidades dos diversos atores sociais (comunidade, governo municipal e estadual) na 
questão de uso público da área e da elaboração de planos.  
 
Palavras-chave: parques urbanos, plano de manejo, uso público. 
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Têxteis Técnicos: Os novos caminhos de inovação para a 

indústria têxtil. 
Silgia Aparecida da Costa 

Escola de Artes Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, SP, Brasil 
 

 
A indústria têxtil mundial tem concentrado sua produção nos países da Ásia, 

atualmente responsáveis por 70% do volume total, com destaque para China, Índia, Paquistão, 
Indonésia, Taiwan, Coreia do Sul, Tailândia, Bangladesh, entre outros. O Brasil ocupa a 
quarta posição entre os maiores produtores de artigos de vestuário e a quinta posição entre os 
maiores produtores de manufaturas têxteis. Este setor produziu 58,2 bilhões, o que equivale 
5,7% do valor total da produção da indústria brasileira de transformação, gerando 1,6 milhão 
de postos de trabalho em 2013 o que equivale a 16,4% do total de trabalhadores alocados na 
produção industrial neste ano, demostrando a sua relevância econômica e o seu forte impacto 
social. Os países industrializados, como EUA, Japão, França, Alemanha, Inglaterra e Itália, 
tem procurado investir na inovação de produtos buscando ampliar seu mercado consumidor. 
Os chamados têxteis técnicos tem conhecido nos últimos anos um crescimento 
verdadeiramente espetacular, resultante das múltiplas aplicações que vão sendo descobertas 
para esses materiais. Os têxteis técnicos são estruturas especificamente projetadas e 
desenvolvidas para a utilização em produtos, processos ou serviços de quase todas as áreas 
industriais. A tecnologia na área dos polímeros, fibras, tecidos e processos de fabricação e 
equipamentos são fatores que tiveram maior impacto no crescimento dos têxteis técnicos. 
Através da tecnologia têxtil é possível combinar diferentes características num só produto, tal 
como flexibilidade ou rigidez, baixo peso e resistência. É possível projetar e desenvolver 
fibras ou tecidos extremamente resistentes e com boas propriedades e inovadores. 
 
Palavras-chave:  Indústria têxtil, Tecnologia, Têxteis Técnicos. 
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Programa Escola da Família: um diálogo entre o formal e 

o não formal na educação. 
Elaine Thais dos Santos Cruz3

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
, Juliana Pedreschi Rodrigues 

 
 

Este artigo tem como objetivo verificar o Programa Escola da Família, desenvolvido em 
escolas públicas estaduais do Estado de São Paulo e a sua relação com práticas culturais e 
instituições não formais. Este presente estudo justifica-se devido à importância da abertura da 
escola, aos finais de semana, especialmente em locais de vulnerabilidade social e carentes de 
espaços e equipamentos de lazer e cultura voltados para as diversas faixas etárias. O Programa 
que foi iniciado em 23 de agosto de 2003 pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de 
São Paulo, em parceria com a UNESCO com o objetivo criar uma cultura de paz, despertando 
potencialidades e ampliando os horizontes culturais de seus participantes, buscando oferecer 
aos jovens e as suas famílias a possibilidade de contato com atividades e ações 
socioeducativas voltadas à prática da cidadania. O Programa é realizado, aos finais de 
semanas, nas escolas da rede estadual de ensino. Para o desenvolvimento da pesquisa 
exploratória optou-se pelo levantamento bibiográfico, documental e pela intervenção em 
campo a ser realizada em uma escola estadual da cidade de Suzano, com participantes do 
Programa: educadores profissionais, educadores universitários, voluntários, com o público 
participante e gestores do Programa. Por fim pretende-se refletir sobre a importância e 
significado do Programa a partir da perspectiva da comunidade escolar: gestores, educadores 
e participantes. 
 
 
Palavras-chave: Programa Escola da Família, Educação não formal, Educação formal, 
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Biologia alimentar da planária terrestre Obama 

antropophila (Tricladida, Platyhelminthes) 
Amanda Cseh, Fernando Carbayo 
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As planárias terrestres (Geoplanidae, Tricladida, Platyhelminthes) são organismos simples, de 
vida livre, com hábitos noturnos e restritos a ambientes úmidos. Considerados predadores de 
topo da cadeia alimentar do solo, interferem na diversidade de organismos presente nesse 
microhábitat [1] [2]. O pouco conhecimento acumulado sobre a dieta destes organismos [2] 
está disperso na literatura antiga de pouca difusão, mas acredita-se que cada espécie possua 
dieta estenofágica [3]. O objetivo do estudo foi estudar a dieta da planária Obama 
antropophila Amaral, Leal-Zanchet & Carbayo, 2015. Foram utilizados 19 espécimes de 
Obama antropophila para os experimentos após um jejum de no mínimo 4 dias. Cada 
experimento durou aproximadamente 30 minutos, realizado em temperatura ambiente, com 
luz natural. Um experimento consistiu no oferecimento de uma presa, dentre as cinco 
definidas: miriápode (Artrópode), lesma (Limacidae), Issoca rezendei, Geoplana quagga, 
Luteostrata ernesti (Geoplaninae) a um espécime de Obama antropophila em placa de petri. 
Foram realizados 50 experimentos. Obama antropophila consumiu Issoca rezendei 
(Geoplaninae, 17 vezes em 50 experimentos), Limacidae (8/50); G. quagga (7/50) e L. ernesti 
(7/50). Miriápodes sempre foram rejeitados. Em 11 experimentos não foi consumida nenhuma 
presa. Ofereceram-se também presas avulsas para obter mais dados sobre a abrangência 
alimentar da espécie. Dentre as presas avulsas, foram consumidos nermertino, caracóis e a 
planária terrestre Geobia subterranea. Larva de microlepidóptera e isópode terrestre foram 
rejeitados. A Obama antropophila  se alimentou de um espectro de espécies relativamente 
amplo, pelo menos sete espécies o que contradiz a ideia de que são estenofágicas. Esta espécie 
é conhecida apenas de áreas modificadas pelo homem, como áreas reflorestadas, bordas de 
mata, terrenos baldios e quintais dos estados de SP e SC. Isto faz supor que tenha sido 
dispersada pelo homem a partir de algum local natural desconhecido. As duas características, 
facilidade de dispersão e amplitude alimentar, pode apontar o potencial invasor da Obama 
antropophila em outras regiões, inclusive fora do Brasil, como foi constatado com outras 
espécies, transportadas passivamente junto plantas ornamentais.  
 
Palavras-chave: Geoplanidae, biologia, dieta, predador, presa. 
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Usinas de Compostagem na cidade de São Paulo: 

mapeamento dos Fatores Críticos de Sucesso 
Amanda Cseh, Sylmara Lopes Francelino Gonçalves Dias 
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As usinas de compostagem são empreendimentos em grande escala que processam a matéria 
orgânica gerando como produto o composto. O material orgânico representa mais de 50% do 
conteúdo dos resíduos sólidos urbanos de países em desenvolvimento como o Brasil [1] [2], 
fazendo parte da problemática atual de destinação dos resíduos sólidos. A destinação de 
orgânicos para aterros sanitários ocorre de forma indiferenciada. Esta forma de disposição não 
considera o potencial de valorização desse conteúdo orgânico que é biodegradável em 
processos como a compostagem [3]. Não há estudos na literatura que sistematizem os fatores 
críticos em usinas de compostagem. Deste modo, buscou-se identificar os fatores críticos de 
sucesso (FCS) das usinas de compostagem: de São Mateus e a da Vila Leopoldina na cidade 
de São Paulo, comparando com os encontrados na literatura, para servir como subsídio no 
planejamento de novas usinas no município. Realizou-se um estudo exploratório qualitativo 
das usinas de compostagem, utilizando a análise documental (levantamento histórico das 
usinas) e entrevistas semiestruturadas com servidores públicos e executivos responsáveis pelo 
manejo dos resíduos na cidade. Como resultado, obteve-se que as duas usinas operaram 
durante 30 anos, utilizando o sistema DANO com bioestabilizadores e foram desativadas em 
2003 e 2004. Recebiam material misturado, afetando a qualidade do produto das usinas. Sete 
FCS foram localizados: controle de odor, qualidade do produto final, custos operacionais, 
mercado final para o composto, monitoramento/controle do processo, relação com a 
vizinhança e localização da usina. Os problemas operacionais foram os mais evidentes neste 
estudo. É importante verificar se é viável operacionalmente aliar uma central de triagem de 
recicláveis às usinas de compostagem, pois esta estratégia não prevê a segregação na fonte 
geradora as duas experiências pretéritas, que foram concebidas a partir deste procedimento, 
fracassaram. Não havia uma gestão integrada de resíduos no município na época das usinas, 
que desse suporte a uma coleta seletiva, e proporcionasse maior qualidade do composto, 
isentando-o de contaminantes. O conhecimento dos Fatores Críticos de Sucesso é importante 
para que haja uma contribuição teórica e prática para a gestão de resíduos no município. 
 
Palavras-chave: compostagem, fatores críticos de sucesso, valorização de resíduos orgânicos.  
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ciências biológicas 
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Apresentar, de maneira essencialmente prática, os métodos básicos de biologia molecular e 
sua aplicação em diferentes áreas das ciências biológicas. Ao final do curso, espera-se que o 
participante tenha entendimento fundamental de todas as atividades laboratoriais abrangidas.  
O curso é constituído essencialmente de atividades práticas, durante as quais o participante 
desempenhará papel ativo tanto em grupo como individualmente, executando todas as eta- 
pas, desde extração até a quantficação de DNA, e aplicando essa informação em diferentes 
áreas das ciências biológicas 
 
 
Carga horária: 12h (4 h por dia) 
Vagas: 8 
 
Palavras-chaves: Biologia molecular, métodos, aplicação. 
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O quê um botânico sistemata faz (ou sistemática de 

plantas: desafios e perspectivas) 
Pedro Dias 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
 
 

A sistemática representa o cerne da biologia comparada e preocupa-se, principalmente, com o 
reconhecimento e a diferenciação da diversidade e dos processos subjacentes que geram essa 
diversidade. Tradicionalmente, o principal recurso utillizado em estudos de sistemática 
biológica era representado pelas características (macro)morfológicas dos organismos. Nas 
últimas décadas, o uso de características macromoleculares (especialmente a sequência 
nucleotídica de fragmentos do DNA) tem sido utilizadas para dirimir as principais questões 
que a sistemática tenta responder (reconhecimento de padrões e entendimento de processos). 
Adicionalmente, desenvolvimentos tecnológicos recentes tem permitido o acesso facilitado ao 
genoma inteiro dos organismos, tornando possível a criação de novas áreas na sistemática e 
aplicação mais abrangente de seus resultados, antes impossíveis de serem alcançados. 
Entretando, associados às inovações, surgem gargalos metodológicos e consequentes desafios 
a serem suplantados... 
 
Palavras-chaves: Sistemática vegetal, genômica, desafios, perspectivas 
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SOMAESTÉTICA: por uma atividade vocal somática  

André Azevedo Marques Estevez, Marília Velardi. 
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 

 
 

É comum entre os cantores que o corpo seja considerado um instrumento. Ao mesmo tempo 
em que esse pensamento pode nos remeter à ideia de autouso (considerando que tenho um 
corpo ao mesmo tempo em que sou um corpo), ele pode também nos levar a entender o corpo 
como um meio, uma ferramenta que nos permite realizar algo que está fora dele. Esse 
pensamento parece advir de uma tentativa do cantor de comparar sua prática artística com a 
de outros músicos - os instrumentistas, que de fato realizam a sua performance por meio de 
um instrumento - e pode nos levar a pensar numa oposição com dualidade cartesiana entre 
corpo e mente se sobrepondo a uma compreensão existencial do corpo como berço das 
significações. Observando especificamente a literatura da área da voz que se volta para o 
estudo do canto percebemos que há, de maneira crescente, publicação de trabalhos que 
buscam estudar as funções motoras, funcionais e fisiológicas na fala e no canto e isso pode ser 
observado em publicações recentes no campo da fonoaudiologia e da medicina. Essas 
publicações, dependendo de quem as utilize, poderão estimular visões de corpo e, 
consequentemente, da preparação do cantor que reduzem as ações àquelas feitas pelo 
instrumento da voz. Na tentativa de pensar o corpo de maneira mais integrada à produção 
vocal, contrária a essa noção de instrumento, considerando o corpo como lugar da 
performance artística, pretendemos introduzir, no presente trabalho, a Somaestética. A 
Somaestética é uma disciplina filosófica dedicada ao estudo das possibilidades e capacidades 
de percepção e apreciação estética do corpo, ou melhor, do soma, desenvolvida pelo filósofo 
estadunidense Richard Shusterman que pretende, com ela, trazer para a filosofia o potencial 
papel do corpo nos processos humanos de cognição e apreciação do mundo. Shusterman 
propõe que uma consciência corporal mais aprimorada pode “aumentar o conhecimento, a 
performance e o prazer”[1]. Para isso, resgata também a ideia da filosofia como arte da vida, 
não apenas um campo de discurso acadêmico. Um pensar somaestético pode modificar nosso 
modo de agir como artista, nossos caminhos pedagógicos como professor e nosso olhar como 
pesquisador, por isso pretendo estudar e descrever essa disciplina no intuito de proporcionar 
uma reflexão sobre qual olhar devemos depositar sobre as práticas corporais e artísticas 
realizadas pelo cantor.  
 
Palavras-chave: Corpo, voz, somaestética.  
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Mini-simposio:  

Exercício físico e proteção cardiometabólica 
Fabiana S Evangelista*  

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
 
 
A crescente prevalência de obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares nas 
populações tem despertado cada vez mais a atenção para o desenvolvimento de ações em prol 
da prevenção e do tratamento de tais doenças. Fatores genéticos associados ao reduzido gasto 
energético e elevada ingestão de alimentos ricos em gorduras saturadas e carboidratos com 
alto índice glicêmico são determinantes para o desenvolvimento de danos metabólicos e 
fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Por outro lado, a prática regular de 
exercícios físicos aliada à dieta balanceada tem sido amplamente recomendada para a 
promoção de qualidade de vida e combate às doenças. De fato, os benefícios obtidos com o 
treinamento físico aeróbio favorecem a saúde cardiovascular, o controle de peso corporal, a 
redução da adiposidade, a melhora na sensibilidade à ação da insulina e consequentemente, a 
manutenção da glicemia. No presente simpósio, pretende-se discutir os benefícios do 
treinamento físico aeróbio para a prevenção de doenças cardiovasculares e metabólicas, 
prescrição e segurança para a prática.    Para isso, a sessão será coordenada pela Profa. Dra. 
Fabiana S. Evangelista e, composta pelas seguintes palestras: 
 
    Obesidade e exercício físico. Palestrante: Profa. Dra. Ivani Credidio Trombetta 
 
    Diabetes e exercício físico. Palestrante: Profa. Dra. Fabiana S. Evangelista 
 
    Insuficiência cardíaca e exercício físico. Palestrante: Profa. Dra. Patricia Chakur Brum  
 
 
Palavras-chave: Exercício físico, prevenção, obesidade, diabetes tipo 2, doenças 
cardiovasculares. 
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DEUS AJUDA QUEM CEDO MADRUGA? Adaptação 

temporal do indivíduo trabalhador relacionada aos 
estímulos sociais e conflitos com a ritmicidade biológica  

Carlos Alberto de Cicco Ferreira Filho1, Mário Pedrazzoli Neto2 
1 Mestrando em Estudos Culturais pela Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

2Professor da Universidade de São Paulo  
 

 
Resumo: Ao longo do dia a sociedade comumente se orienta por horários impostos. As 
Políticas Públicas relacionadas a intervenções nos horários de trabalho e educação do 
quotidiano dos cidadãos quase sempre ignoram uma série de estudos relacionados à saúde e a 
cronobiologia. Imposições temporais como o horário de verão, horário de aula para alunos, 
turnos de trabalhos invertidos, contrariam resultados de estudos de grande parte da literatura 
relacionada a mecanismos endógenos de temporização dos indivíduos e, resultam em graves 
consequências para a saúde da população. Visa-se constituir estudo acerca da ritmicidade 
biológica do indivíduo, considerando suas raízes filogenéticas e ontogenéticas, e sua 
expressão social no mundo contemporâneo. Pretende-se integrar as Ciências Humanas, com 
as Ciências Biológicas e analisar a construção histórica do conceito de temporalidade social 
na execução do trabalho a luz do conhecimento em cronobiologia; objetivando desconstruir as 
noções pejorativas sobre a expressão de individualidades temporais incomuns. 
 
Palavras-chave: Cronobiologia; Horários Sociais; Temporização Endógena. 
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Grupo de pesquisa em memória, patrimônio cultural e 

natural e desenvolvimento local. 
 

Silvia Helena Zanirato4, Lauro Cesar Figueiredo5, Filipe Vieira de Oliveira6

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo – EACH/USP 
. 

 
Linhas de Pesquisa: Conservação Patrimonial, Microambientes e Aspectos Climatológicos, Cultura, turismo e 
desenvolvimento, Memória coletiva e mundo urbano, Mudanças climáticas e conservação do patrimônio cultural 
e natural, Restauro, Conservação de Bens Culturais e Desenvolvimento Local, Usos sociais do patrimônio 
cultural e natural, Participação Política e desenvolvimento Local. 
 
Na atualidade, passamos por um período de questionamento da forma da produção e 
transformação do conhecimento que orientam nossas pesquisas. O mundo tornou-se mais 
complexo e nesse sentido, há necessidade urgente de sermos menos individualistas, caso 
contrário, será muito difícil construir o conhecimento – e o estímulo à formação de grupos de 
pesquisa dentro das Universidades. Assim como devemos buscar o diálogo com outras áreas 
do conhecimento e alcançar a tão propalada interdisciplinaridade. A emergência urbana e 
ambiental como áreas de atuação dos governos colocam em evidência as relações e tensões 
entre Estado e Sociedade na construção e garantia dos direitos da cidadania – criação e 
implementação de leis e políticas públicas de apropriação e conservação do patrimônio 
cultural e ambiental. Debates como desenvolvimento local, da participação política, das 
políticas públicas e dos fenômenos coletivos que ordenam as dinâmicas sociais, territoriais e 
subjetividades nos processos de mudança social são aspectos correlatos ao tema que 
compõem as investigações deste grupo. São essas indagações que temos feito ao coordenar 
um grupo de pesquisa, que proporciona uma base sólida, ancorada no ensino, pesquisa e 
extensão e não desarticulado do aparato teórico-conceitual e empírico, e buscando a formação 
de cidadãos comprometidos com a transformação social e espacial no âmbito das relações que 
historicamente têm presidido os laços sociais, econômicos, culturais e ambientais e as 
profundas repercussões na vida dos indivíduos e nas organizações sociais. Temos consciência 
que é um projeto coletivo, mas os grupos de pesquisa podem e devem contribuir nesse 
processo de transformação Enfim, o grupo de pesquisa em memória, patrimônio cultural e 
natural e desenvolvimento local é composto de pesquisadores e estudantes de graduação e 
pós-graduação de áreas distintas. Tem como princípio uma investigação interdisciplinar em 
diferentes linhas de pesquisa: As discussões se dão em torno de dois eixos: O Patrimônio 
material e imaterial, sua relação com as territorialidades, os usos sociais e sua interface com o 
turismo e o desenvolvimento local, e os processos de produção e reprodução do espaço, os 
acordos e conflitos decorrentes do fenômeno urbano na contemporaneidade. 
 
Palavras-chave: Grupos de Pesquisa, Patrimônio Cultural e Natural, Desenvolvimento Local. 
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A PAISAGEM CULTURAL: NOVO INSTRUMENTO DE 

GESTÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
Lauro César Figueiredo7, Silvia Helena Zanirato8

                                                 
7 Pós-Doutorando – Programa Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política,  

 

Universidade de São Paulo, EACH, São Paulo, SP, Brasil 
8 Universidade de São Paulo, EACH, São Paulo, SP, Brasil 

 
Ao compreender a trajetória da ampliação do conceito de patrimônio, percebemos, 
substancialmente, o alargamento disciplinar e a consequente regeneração que tem resultado 
no maior reconhecimento da diversidade cultural e no direcionamento rumo à valorização 
deste conceito. Há de se intentar compreender as partes, o todo, suas dimensões, seu 
funcionamento, interações, contradições, ambiguidades, dialógicas e dinâmicas, sua 
complexidade sistêmica e mutante, portanto. Sendo a Paisagem Cultural Brasileira um novo 
eixo dentro da estrutura do IPHAN e, portanto, sem a mesma experiência dos outros setores, 
existem ainda nessa fase inicial, diversos questionamentos. Para tanto, nosso objetivo visa 
compreender, quais procedimentos estão sendo adotados pelos IPHAN, na preservação da 
paisagem e quais dificuldades tem sido enfrentadas por este órgão na aplicação da chancela 
no estabelecimento, ordenamento e gestão do território. Resultam hoje, desses processos, 
paisagens culturais bem diferenciadas. São essas paisagens que devem ser objeto de estudo, 
assim como sua interferência sobre a vida urbana. E mais, de repensar-se como o IPHAN, 
compreende o conceito de paisagem cultural no âmbito de conservação do patrimônio e 
adoção de novos olhares nas políticas públicas de conservação. Participação, gestão pactuada, 
ação articulada das instâncias governamentais, políticas públicas de incentivo e 
regulamentação, investimentos continuados, geração de emprego, renda e oportunidades 
econômicas, ações educativas permanentes, são alguns instrumentos voltados para fomentar o 
desenvolvimento. A aplicação bem sucedida do conceito de paisagem cultural no Brasil, 
como instrumento de gestão e planejamento, onde há forte tradição de controles e exigências 
burocráticas e lentidão nos processos de tomada de decisões, ocorrerá na proporção em que os 
elementos acima, estiverem presentes e houver motivação, coesão e participação social. A 
subjetividade e a indefinição conceitual, a exemplo de outros programas e projetos 
governamentais, ampliam consideravelmente as possibilidades de inadequação ou de chancela 
meramente adjetiva, de uma ideia que desperta entusiasmo por sua inegável potencialidade. 
Não parece ser suficiente à escolha, no caso brasileiro, exclusivamente pelas “interações 
significativas entre o homem e o meio natural”, como estabelece a Convenção da Unesco. 
Palavras-chave: Paisagem Cultural, IPHAN, Gestão Sustentável 
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Estudos das condições de preparo de scaffolds à base de 
fibras têxteis de alginato, quitosana e híbridas visando 

aplicação em regeneração óssea 
Daniela Camargo Furuya1, Silgia A. Costa1 e Sirlene M. Costa1 

1 Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
 
A utilização de fibras para a produção de scaffolds para a engenharia de tecidos tem se 

mostrado relevante, devido às suas estruturas leves e porosas [1]. O objetivo desse trabalho 

foi estudo das condições de preparo de scaffolds à base de fibras têxteis de alginato, quitosana 

e híbridas sem e com glicerol. As fibras foram produzidas por fiação úmida. O gel de alginato 

foi preparado solubilizando-se 5% (m/v) de alginato de sódio em 100 mL de hidróxido de 

sódio 0,1 M. Foram separados 50 g do gel para adição de 1,25 g de glicerol. A extrusão das 

fibras foi realizada em uma solução de cloreto de cálcio 2% (m/v). O gel de quitosana foi 

preparado solubilizando a quitosana em ácido acético a 2% (v/v) e mantido sob agitação por 

24 h. Foram separados 50 g do gel para adição de 1,25 g de glicerol. A extrusão das fibras 

ocorreu em uma solução contendo 300 mL sulfato de sódio 0,5 M, 100 mL hidróxido de sódio 

1 M e 600 mL água destilada. As fibras híbridas foram preparadas a partir do gel de alginato e 

extrusão em uma solução contendo 50% de cloreto de cálcio a 2% (m/v) e 50% de gel de 

quitosana 0,02% (m/v) em ácido acético 2% (m/v). As fibras secas foram caracterizadas 

quanto ao título, tenacidade, alongamento e tração. As fibras úmidas foram utilizadas para o 

desenvolvimento dos scaffolds utilizando como molde à placa de cultura de células de 12 

poços com diâmetro e profundidade de 15 mm.  Para a produção dos scaffolds foram testadas 

quatro metodologias de secagem: à temperatura ambiente, à 25ºC, à 45ºC, e por congelamento 

em ultrafreezer a - 67ºC por 2 h por e liofilização até secagem completa por 60 h. Os scaffolds 

foram caracterizados por microscopia óptica. As fibras híbridas apresentaram melhores 

resultados nos ensaios mecânicos.  A metodologia utilizada foi congelamento em ultrafreezer 

e liofilização que apresentou estruturas mais regulares. 

Palavras-chave: Fibras, alginato, quitosana, scaffolds, regeneração óssea 
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As provas classificatórias de ingresso nos cursos de 

formação superior e as suas limitações seletivas: o caso da 
FUVEST na EACH-USP 

Gabriela  Almeida, Gabriella Vasconcellos, Ingrid Dutra  de Araujo, Felipe  Morikuni, Luiz 
Pereira Nakaharada Junior, Thayna Andrade de Souza, Amanda Santos Oliveira e  Humberto 

Miguel Garay-Malpartida 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades - Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
 
O acesso igualitário a educação, configura-se como um dos principais desafios para a 
promoção do desenvolvimento social. A existência de sérias deficiências no processo ensino-
aprendizagem na rede de educação pública nos níveis fundamental e médio, assim como a 
existência de provas de ingresso com alto grau de dificuldade, que almejam preservar a 
qualidade acadêmica das universidades públicas, dificultam a igualdade no acesso e a 
inclusão efetiva no processo formativo superior para a maioria dos jovens brasileiros. Neste 
cenário, surge a questão: a inclusão de jovens negros, pardos e indígenas nas universidades 
públicas, através do sistema de cotas e outras ações afirmativas promovidas no âmbito federal 
e estadual, podem influenciar na qualidade acadêmica e ter impacto no rendimento escolar? O 
nosso estudo, de caráter quantitativo, retrospectivo e documental, abordou este problema 
mediante uma avaliação das possíveis relações da prova classificatória do ingresso 
(FUVEST) na Universidade de São Paulo (USP) com o rendimento acadêmico dos alunos 
durante a graduação. Foram coletados dados de 30 turmas (coortes) de alunos ingressantes 
nos anos 2006- 2008 na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP (EACH- USP), 
estabelecendo a relação entre posição de ingresso (PI) e a média ponderada das notas (MP) 
dos alunos durante os 8 semestres de formação, mediante analises de dispersão e correlação. 
Com a finalidade confirmar a relação entre as variáveis MP e PI foi realizada a comparação 
entre os dois grupos: 1) 10 “últimos colocados” no vestibular, e 2) o restante da turma. O 
grupo “últimos colocados” foi proposto numa tentativa de aproximação à condição de alunos 
provenientes de escola pública, de perfil socioeconômico similar aos alunos cotistas. Não 
foram observadas correlações fortes (r >0,7) em nenhuma das turmas e apenas correlações 
fracas (r > 0,3) ou moderadas (r > 0,5) em 20% das turmas (6/30). Por outro lado, quando 
comparamos as médias ponderadas dos últimos classificados na prova com o resto da turma 
de ingresso, observamos que não existem diferenças entre os grupos, nos 10 cursos da escola. 
Em síntese, o nosso estudo aponta que: 1) Os processos de ensino-aprendizagem vivenciados 
pelos estudantes durante a sua Graduação parecem diminuir as diferenças cognitivas 
sugeridas pela classificação do vestibular; 2) Um processo adaptativo e de crescimento 
acadêmico pode ser independente da classificação e possivelmente da seleção feita pelo 
exame vestibular, o que justificaria em parte, as políticas de inclusão dos extratos socialmente 
menos favorecidos nas universidades públicas; 3) Devem ser incentivadas discussões sobre a 
validade do vestibular como um único processo seletivo para ter acesso à formação superior, 
discutindo reflexivamente possíveis vieses e limitações desta prova de seleção no cenário das 
universidades públicas. 
Palavra-chave: Educação superior, inclusão social, cotas raciais, FUVEST 
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Sustentabilidade na Manufatura do Vestuário de Moda 
com estudos de padronagens inovadoras em Malharia 

Retilínea. 
Ana Paula Gentile1, Francisca Dantas Mendes1 

1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
 

Muitos dos problemas ambientais aconteceram devido a modificações feitas pelo homem e 
estes vêm crescendo cada vez mais. A questão no momento é como podemos continuar 
usufruindo do ambiente natural sem destrui-lo [1]. Em razão a esses problemas ambientais se 
faz relevante o estudo da sustentabilidade na moda. Pois a moda e a sustentabilidade se 
tornam uma temática inesgotável com relação aos impactos ambientais causados pelo 
processo produtivo desordenado visando exclusivamente compreender o consumo excessivo 
estimulado pela indústria de moda ou até mesmo por outros motivos atribuídos ao processo 
produtivo da cadeia têxtil que é classificada como a terceira maior indústria mundial [2]. O 
objetivo desta pesquisa é estudar os processos de sustentabilidade (Slow Fashion, Upycicling, 
zero waste, multiuso e produção mais limpa, 3Rs) para a geração de padronagens inovadoras 
na manufaturado vestuário de moda do seguimento de malharia retilínea, tendo em vista a 
necessidade de mudança com relação tanto com o meio ambiente quanto as etapas de 
desenvolvimento do produto. 
 
Palavra Chave: Sustentabilidade, Inovação, Malharia Retilínea, Manufatura do Vestuário de 

Moda  
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Programas Públicos de Atividade Física: 

Uma comparação entre as cidades de Valinhos/SP e 
Jundiaí/SP 

Caroline Giolo9, Tatiani Ribeiro10
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A presente pesquisa tem como objetivo comparar dois programas públicos de atividade física, 
regular e orientada, enquanto vertente de Política Pública de Esporte e Lazer. Através do 
desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa no Programa de Ginástica da Secretaria de 
Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Valinhos/SP e no Programa Zumba nos Bairros 
da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Jundiaí/SP, investiga-se o 
significado de cada um dos projetos para seus participantes. Assim sendo, para o 
desenvolvimento dessa pesquisa qualitativa, foi aplicado um questionário semiestruturado 
com o intuito de verificar o significado e a importância do programa entre o publico praticante 
de atividade física das duas cidades. Também será realizou-se um levantamento bibliográfico 
e documental a fim de subsidiar a discussão dos resultados. Em considerações finais 
refletimos sobre as trocas de experiências e peculiaridades observadas nos projetos das duas 
cidades, com vistas à implantação de melhorias e/ou possíveis reformulações dos programas 
estudados e, ainda, sobre como os dois programas podem contribuir para a elaboração de 
políticas públicas nas áreas do esporte e lazer em outras cidades da mesma região.  

 
 
Palavras-Chave: Política Pública de Lazer, Qualidade de Vida, Atividade Física. 
 

 
[1] GARCIA, V. A. A educação não-formal como acontecimento. Tese de Doutorado. 
Faculdade de Educação da UNICAMP. Campinas, 2009. 
[2] GOHN, M. da G. Educação não-formal e cultura Política. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2008.  
[3] LOPES, M. de S. Metodologias de Investigação em Animação Sociocultural. Chaves, 
Intervenção, 2011. 
[4] MARCASSA, L. A Invenção do Lazer: educação, cultura e tempo livre na cidade de São 
Paulo (1888-1935). 2002. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2002.   
[5] TRILLA, J. La educación fuera de la escuela: ámbitos no formales y educación social. - 
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História da matemática mesopotâmica e oficina de tabletes 

de argila 
Carlos Gonçalves1 
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O objetivo desta oficina é levar aos participantes uma visão panorâmica e atual da história da 

matemática na Antiga Mesopotâmia, especialmente no período paleo-babilônico (c. 2000-

1600 AEC). Os temas abordados serão os tipos de texto que nos foram legados e o contexto 

social em que foram produzidos. Em seguida, será feito um estudo das chamadas tabelas 

aritméticas e metrológicas, elementos chaves nas práticas de cálculo mesopotâmicas. A 

utilização dessas tabelas será exemplificada com a análise de um problema matemático do 

período. Na parte final da oficina, os inscritos produzirão em argila um modelo de texto 

matemático da antiga tradição mesopotâmica. 

 
Palavras chave: Antiga Mesopotâmia, Matemática Cuneiforme, Período Paleo-Babilônico 
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interdisciplinaridade na história das ciências. 
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Esta fala busca trazer a público algumas indicações de que, ao longo da história, a existência 
de disciplinas especializadas se deu por variadas razões. Além de motivos epistemológicos, 
como comumente se alega no campo científico contemporâneo, várias motivações políticas, 
sociais e religiosas estiveram envolvidas na elaboração das divisões disciplinares. Dois casos 
serão contrastados, um da Antiguidade e outro da Modernidade: os saberes dos escribas 
mesopotâmicos e a divisão do conhecimento de Francis Bacon. Esperamos que esse contraste, 
de contextos fortemente afastados, seja uma contribuição para repensar o conceito de 
interdisciplinaridade, bem como seu duplo, o da disciplina pura, como elementos de jogos 
sociais que extrapolam a discussão epistemológica. 
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Comportamento sedentário em crianças e adolescentes 

brasileiros: uma revisão sistemática 
 

Paulo Henrique Guerra1, José Cazuza de Farias Júnior2; Alex Antonio Florindo1 
 

1 Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades. São Paulo, SP, Brasil  
2Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Educação Física. Centro de Ciências da Saúde. Paraíba, 

PB, Brasil 
 

Objetivo: Descrever características metodológicas e verificar variáveis associadas ao 
comportamento sedentário em crianças e adolescentes brasileiros de 3 a 19 anos de idade. 
Métodos: Revisão sistemática de artigos científicos foi desenvolvida em quatro bases de 
dados eletrônicas e por meio de buscas manuais nas listas de referências dos artigos 
analisados. Foram incluídos estudos observacionais desenvolvidos no Brasil, que 
apresentaram análises de associações por meio de métodos de regressão, publicados até 30 de 
setembro de 2014. Resultados: De 264 referências inicialmente avaliadas, 49 atenderam aos 
critérios de inclusão e compuseram a síntese descritiva. Identificou–se um grande número de 
pesquisas transversais (n= 43; 88%), alta variabilidade metodológica sobre os tipos de 
comportamento sedentário avaliados, instrumentos de avaliação utilizados e pontos de corte 
adotados. Foram observadas associações positivas mais frequentes entre o comportamento 
sedentário e as variáveis “níveis elevados de peso corporal” (em 15 de 27 estudos; 55,5%) e 
“menor nível de atividade física” (em 8 de 16 estudos; 50%). Conclusões: Os achados da 
presente revisão levantam algumas demandas metodológicas à agenda brasileira de pesquisa 
em comportamento sedentário voltada às crianças e adolescentes: realização de novos estudos 
prospectivos, a validação de instrumentos de medida, o estabelecimento de pontos de corte, a 
mensuração do comportamento sedentário para além do tempo de tela, assim como a 
utilização de medidas objetivas como recurso paralelo ao questionário. Nos artigos 
disponíveis, as associações entre comportamento sedentário com “níveis elevados de peso 
corporal” e “baixos níveis de atividade física” são consistentes, visto que elas foram 
observadas em distintas regiões do território brasileiro. 
 
Palavras–chave: estilo de vida sedentário, fatores de risco, criança, comportamento do 
adolescente, revisão. 
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A Socialização e a Construção da Identidade do 

Adolescente na Internet  
Claudia Rosa Acevedo1, Hugo Pedro Guornik2.  
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O número de pessoas que acessa a internet no Brasil monta aos 94,2 milhões de usuários 
(http://tobeguarany.com). Pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI) 
com jovens de todas as regiões do Brasil indicou identificou que 70% dos adolescentes entre 
9 e 16 anos frequentam redes sociais e 68% utilizam a internet para diferentes atividades 
(http://www.ebc.com.br). O objetivo da pesquisa é compreender quais são as dimensões que a 
internet agrega ou retira no processo de socialização dos adolescentes na internet. O trabalho 
terá como arcabouço teórico a teoria de socialização. Os objetivos secundários da pesquisa 
são: apreender quais são os fatores que levam o jovem a consumir a internet; atinar quais são 
os comportamento aprendidas no contexto online e se são expandidas para o mundo real, bem 
como compreender como acontece o conflito e a conciliação desses comportamentos no 
mundo real; depreender quais são os comportamentos agressivos que são perpetuados na rede; 
examinar quais os comportamentos de risco que o jovem se envolve na internet, bem como 
quais são os motivos que o levam a tal comportamento; analisar quais as consequências para o 
jovem quando se transportam comportamentos negativos utilizados no mundo online para o 
mundo real. Apesar do impacto da mídia no processo de socialização já ter sido estudado 
anteriormente (MOSCHIS; CHURCHILL, 1978), poucos estudos examinaram a internet 
como um contexto de socialização (DOTSON; HYATT, 2005). Para coletar os dados a 
pesquisa irá empregar o método qualitativo de entrevistas individuais e em grupo, além da 
técnica de metáforas proposta por Zaltman (1997). Para analisar os dados será utilizado o 
método de análise de conteúdo de Bardin (1977). A investigação irá focar em jovens de 17 a 
22 anos. 
Palavras-chave: Socialização. Adolescentes. Internet. 
 
 
- ANDERSON, L.; MCCABE, D. B. A coconstructed world: Adolescent self-socialization on 
the internet. Journal of Public Policy & Marketing, v. 31, n. 2, p. 240-253, 2012. 
- DOTSON, M. J.; HYATT, E. M. Major influence factors in children's consumer 
socialization, Journal of Consumer Marketing, Vol. 22 Iss: 1, pp.35 - 42, 2005. 
- MARZOCHI, M. L. Pornografia na Internet. Rev. ciênc. hum., Taubaté, v.9, n.2, p.115-124, 
jul-dez 2003. 
- MOSCHIS, G. P.; CHURCHILL JR., G. A. Consumer Socialization: A Theoretical and 
Empirical Analysis. Journal of Marketing Research. 
- ZALTMAN, G. Rethinking Marketing Research: Putting People Back In. Journal of 
Marketing Research, vol. XXXIV, Nov. 1997. pp. 424-437 
 
Claudia Rosa Acevedo: USP/EACH, Av Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP, CEP: 03828-000,  Tel.: (11) 
98954-3841. E-mail: acevedocampanario@usp.br 
Hugo Pedro Guornik: USP/EACH, Av Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP, CEP: 03828-000,  Tel.: (11) 
99137-1559. E-mail: hugo.oliveira@usp.br  
  

Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015 - 13, 14 e 15 de Outubro de 2015 55



 

        
Química Medicinal Computacional: Diferente Abordagem 

na Descoberta de Candidatos a Fármacos 
Káthia Maria Honório 
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Durante muitos séculos, acreditou-se que a química tratava-se de uma ciência puramente 
experimental, mas este conceito tem mudado significativamente. Nas últimas décadas, uma 
das grandes revoluções no processo de desenvolvimento de novas substâncias bioativas está 
relacionada com o emprego de computadores no planejamento, descoberta, elucidação de 
processos químicos e biológicos por meio da estrutura tridimensional de pequenas moléculas, 
assim como também de macromoléculas. Em alguns casos, cálculos teóricos não fornecem 
respostas definitivas, mas os resultados obtidos são bons o suficiente para permitir uma 
significativa interação entre teoria e experimento. Desta forma, nesta apresentação serão 
discutidos os principais métodos computacionais empregados na área química (métodos 
químico-quânticos, quimiométricos, QSAR 2D e 3D, acoplamento molecular e triagem 
virtual) e alguns exemplos de aplicação na área de química medicinal. 
 
Palavras-chave: Química Medicinal Computacional, Planejamento de Substâncias Bioativas. 
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Dificuldades e necessidades dos indivíduos com deficiência 

no uso do sistema de transporte público  
Catherine Jimenez, Jéssica Renata Feitosa Bandeira, Julia Roriz de Oliveira, Luiz Henrique 

Vieira da Silva, Dominique Mouette 
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

 
Em 2012 foi promulgada a lei 12.587/2012  que Institui a Política Nacional de 

Mobilidade Urbana – PNMU[1]. Entre seus princípios podemos destacar a acessibilidade 
universal; equidade dos cidadãos do transporte público coletivo e segurança no deslocamento 
das pessoas. Desta forma deve-se garantir de forma segura o acesso e uso dos transportes 
pelas pessoas deficientes. De acordo com o Censo de 2010, do total da população Brasileira, 
23,9% tem algum tipo de deficiência (visual, auditiva, motora, mental ou intelectual). A 
mesma pesquisa indica que considerando a população com mais de 15 anos, entre os que 
apresentam ao menos uma deficiência 61,7% a não chegou a concluir o ensino  
De acordo com o RAIS 2011[2] as pessoas com deficiência também estão em grande 
desvantagem em relação aos empregos oferecidos. Em dezembro de 2011 o Brasil alcançou 
46,3 milhões de empregos formais sendo 325 mil destinados a pessoas com deficiência e em 
sua maioria deficientes físicos. Muitos fatores interferem nas diferenças apontadas nos 
parágrafos acima, mas certamente os problemas relacionados à mobilidade e acesso ao 
sistema de transporte é um deles.  

De acordo com Früin e Vogelauer[3] as pessoas com deficiência auditiva e visual nem 
sequer são consideradas como dois grupos independentes, sendo confundidas com indivíduos 
cegos ou surdos. De acordo com os autores muitas medidas simples e de baixo custo são 
possíveis de serem implementadas, bastando apenas vontade de implementá-las. Outra 
pesquisa mostra que indivíduos idosos que tem acesso a um veículo realizam mais viagens do 
que aqueles que não o possuem e que a quantidade de viagens realizados por ônibus tem um 
incremente a partir dos 70 anos e uma redução após os 79[4]. Este projeto tem por objetivo 
buscar identificar as dificuldades dos idosos no uso do sistema de transporte coletivo, focando 
nos problemas de visão e audição, uma vez que uma comunicação difícil ou deficitário pode 
acarretar uma série de dificuldades, limitar a mobilidade e levar a exclusão social, dificuldade 
de acesso aos serviços de saúde, lazer e mesmo trabalho. 
 
Palavra-chave: mobilidade urbana, deficientes visuais, deficientes auditivos  
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Memória de relacionamentos amorosos: novas 

configurações no envelhecer feminino.  
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Tomando por principal objetivo conhecer as memórias e as experiências atuais das 
relações amorosas de idosas, a presente pesquisa decorre do projeto de mestrado “Memória de 
relacionamentos amorosos: envelhecimento e gênero” que está sendo desenvolvido 
atualmente no Mestrado em Estudos Culturais (Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades/Universidade de São Paulo) sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Valéria Barbosa de 
Magalhães. O projeto utiliza a história oral como metodologia, entrevistando mulheres com 
idade entre 60 e 75 anos, residentes da região da subprefeitura da Mooca na cidade de São 
Paulo. Esse recorte de gênero e geração foi realizado devido às vivências específicas desse 
grupo, que viveu sua juventude entre 1950 e 1970, uma fase de intensas mudanças sociais, 
tais como o surgimento da pílula anticoncepcional, a revolução sexual e a intensificação da 
presença feminina no mundo do trabalho. Dois pontos são essenciais à análise dos relatos: as 
questões de gênero e do processo de envelhecimento. As mudanças ocorridas no papel da 
mulher no mundo doméstico e extra-doméstico são pontos recorrentes levantados pelas 
entrevistadas, assim, analisa-se as alterações nas configurações sociais ligadas aos papéis de 
gênero durante suas trajetórias de vida. O processo de envelhecimento também tem sofrido 
intensas modificações nas últimas décadas. Hoje, essa geração está descobrindo novos modos 
de envelhecer. São pessoas ativas e que, por vezes, enxergam essa fase da vida como 
possibilitadora da realização de sonhos e satisfação pessoal. Apesar disso, os estigmas da 
sociedade ainda imperam sob esses sujeitos e no caso desse projeto, o envelhecimento 
feminino é investigado como alvo de diversos mecanismos de controle da sociedade. O corpo 
feminino ao envelhecer perde sua beleza e seus atrativos perante os olhos do grupo social e 
nesse contexto, configura-se uma incensante busca por ferramentas que adiem o tal 
envelhecimento na atualidade. 
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municípios da Bacia do Alto Tietê 
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A Lei Federal nº 12.305/10 – Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – determina a 
obrigatoriedade dos municípios na elaboração e implementação do plano de gestão integrada 
de resíduos sólidos (PGIRS). Tal plano deve incluir importantes instrumentos e ações como a 
coleta seletiva, a reciclagem, a logística reversa, o apoio aos catadores de materiais recicláveis 
e a responsabilidade compartilhada entre o poder público, fabricantes, importadores, 
comerciantes e consumidores[1], sendo ações relevantes para promover a sustentabilidade nas 
cidades[2]. O uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) associadas ao governo 
eletrônico (e-government) permitem maior desburocratização nos processos, eficiência nas 
atividades-fim do Estado, transparência, accountability, participação democrática e melhor 
relacionamento do Estado com o cidadão[3]. Além disso, o acesso a dados e informações 
ambientais é inerente ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 
Sólidos (Sinir), que deve contar com a cooperação e coordenação conjunta entre a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. Como objetivo, realizou-se uma pesquisa exploratória, 
de natureza qualitativa em relação aos dados e informações inerentes à gestão de resíduos 
sólidos divulgadas através dos websites dos municípios da Bacia do Alto Tietê e dos órgãos 
de âmbito estadual – SMA e CETESB. Os procedimentos metodológicos adotados foram a 
pesquisa bibliográfica, técnica observacional e análise documental-eletrônica. Verificou-se 
que apenas 10 dos 34 municípios iniciaram a implementação do PGIRS, apresentam baixos 
indicadores de desempenho para programas como coleta seletiva e na oferta de Pontos de 
Entrega Voluntária (PEVs) para o descarte de resíduos de construção civil, volumosos e 
resíduos enquadrados na logística reversa, não possuem dados e informações suficientes e 
adequados acerca dessas variáveis e limitado uso das TICs para ampliar o relacionamento 
com o cidadão. Concluiu-se que o olhar míope dos municípios e dos órgãos estaduais acerca 
da implementação de ações para a gestão de resíduos sólidos e o uso limitado das TICs para o 
acesso aos dados e informações tornam limitados o objetivo do desenvolvimento sustentável, 
o processo de cooperação intergovernamental e o planejamento das políticas públicas inerente 
à gestão de resíduos sólidos. 
 
Palavras-chave: gestão de resíduos sólidos, governo eletrônico, acesso à informação 
ambiental, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Bacia do Alto Tietê 
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Um método analítico para o estudo de perturbações 

gravitacionais  
Wayner de Souza Klën1,Carlos Molina Mendes1 

1Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
 

No presente trabalho apresentamos uma proposta para a determinação dos modos quase-
normais associados aos buracos negros de Schwarzschild. No tratamento proposto, o 
problema envolvendo uma equação diferencial parcial hiperbólica foi reduzido ao problema 
de resolver uma equação transcendente, cujas raízes são as frequências quase-normais. 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 

 
(1) 

O potencial efetivo  é uma função positivo-definida de  que possui um máximo bem 
definido e decai a zero com  [2]. 

Apresentamos um método de tratamento em que o potencial é aproximado por uma função 
degrau 

 

(2) 

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

 
(3) 

Algumas características gerais da Eq.(3) estão sendo estudadas. A análise do espectro quase-
normal obtido pelo método proposto aqui é um projeto em andamento. 
 
Palavras-chave: Buracos Negros, Relatividade Geral, Modos Quase-Normais, Ondas 

Gravitacionais. 
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Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Difusão de 

Políticas Públicas 
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Mafra1, Regina Degani1, Lucas Bravo Rosin1, Fellype Braz1, Letícia Donatoni Casado1. 
1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

 
A circulação intranacional, nacional e internacional de políticas é um processo complexo, 

que envolve várias camadas analíticas, como paradigmas, desenhos e instrumentos de 
políticas[3], permeado por atores, instituições e dinâmicas políticas diversas. O campo de 
estudos da difusão, profuso em vários centros interdisciplinares de pesquisa pelo mundo, 
abarca as dinâmicas e os caminhos que as políticas percorrem em diversos níveis político-
administrativos, institucionais e territoriais; seja por meio de redes temáticas[4] ou de 
mecanismos coercitivos[5]. No Brasil trata-se de um tema pouco estudado[1,2,6,7]. Tendo em 
vista a importância de se compreender a difusão de políticas públicas como processo 
promotor de mudanças em políticas sociais, considerando o Brasil como objeto privilegiado, 
mas não exclusivo, o Grupo Interdisciplinar de Estudos da Difusão procura avançar no debate 
desse campo inovador e carente de produção acadêmica. Nesse sentido, este grupo de estudos 
vem desenvolvendo pesquisas que discutem do ponto de vista teórico e empírico um conjunto 
de casos de difusão nacional e internacional de políticas como o Orçamento Participativo, o 
Programa Bolsa Família, o Programa Pró-Cerrado, o Programa Minha Casa, Minha Vida, a 
Lei de Drogas do Uruguai, entre outros.  
Palavra-chave: Difusão de políticas públicas; paradigmas; políticas sociais; mudança social.  
 
O grupo é composto por docentes da EACH-USP, um pesquisador de pós-doutorado e uma 
mestranda do curso de pós graduação em Gestão de Políticas Públicas, além de alunos(as) 
bolsistas do Programa Unificado de Bolsas de Estudo da USP e discentes do curso de Gestão 
de Políticas Públicas. 
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Usos sociais do patrimônio histórico: o caso da "Estrada 

de Ferro Sorocabana", em Sorocaba 
LEITE, Luciano Rodrigues; Orientadora: ZANIRATO, Silvia Helena  

 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
 

Sorocaba, cidade do interior do Estado de São Paulo, passou por um importante período de 
desenvolvimento econômico no final do século XIX, em consequência da construção da 
"Estrada de Ferro Sorocabana", obra que imprimiria as características contemporâneas de uma 
cidade industrial. A ferrovia, uma  iniciativa de capitalistas locais que a idealizaram e a 
construíram em 1875 para o transporte do algodão até a capital do Estado e daí para Santos, 
era um signo da modernidade, uma representação do progresso e desenvolvimento que 
permeavam o imaginário dos séculos XIX e XX. Para o funcionamento da ferrovia, foram 
construídas edificações que expressavam, na arquitetura neoclássica, a pujança da cidade de 
Sorocaba naquele período. Em meados do século XX, com mudanças na matriz de 
transportes, a rede ferroviária foi  progressivamente deixada de lado e, a despeito disso, as 
construções edificadas passaram a ter outros usos, e/ou foram desativadas. Ainda assim, 
guardam importância do ponto de vista histórico, patrimonial e identitário para a sociedade 
que com elas conviveu ao longo de mais de 100 anos. A pesquisa que desenvolvo analisa os 
diferentes agentes sociais sorocabanos que atuam na conservação desse legado, considerado 
um patrimônio histórico e que buscam se reapropriar das construções.  Esse objeto de estudo 
remete às  representatividades de uma sociedade que "se pensou e se imaginou" moderna em 
fins do século XIX e, ao mesmo tempo, aos atuais usos sociais propostos para as edificações, 
que exemplificam as disputas sociais pela apropriação dos espaços e novos valores atribuídos 
pela sociedade sorocabana a esses bens. 
 
Palavras-chave: Ferrovia, Identidade, Memória. 
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sua narrativa identitária: a cidade do trabalho e do 
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O presente trabalho apresenta o resultado da pesquisa sobre a identidade cultural da cidade de 
São Paulo, assumindo-a como dinâmica e aberta, não fixa e não permanente, caracterizada 
pela multiplicidade. Para captar tais identidades, sem referenciais estáveis, analisou-se sua 
narrativa identitária, o que permitiu captar como a cidade é imaginada, revelando suas 
múltiplas identidades. Na perspectiva histórica, a identidade cultural da cidade foi vinculada 
à velocidade, ao trabalho e ao progresso. Porém, em São Paulo nas últimas décadas, o 
entretenimento   vem   ganhando   relevância   econômica,   espaço   nos   meios   de 
comunicação,  é  importante  empreendimento  econômico,  meio  de  sua  promoção 
turística, por fim, compondo sua narrativa identitária, sendo considerado, no tempo presente, 
como mais um elemento da identidade cultural da cidade de São Paulo. 
A pesquisa foi realizada entre março de 2014 e abril de 2015 nas instalações e com o apoio e 
participação dos membros do Grupo Interdisciplinar de Estudos do Lazer da Universidade de 
São Paulo (GIEL/USP/CNPq), vinculado a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo (EACH/USP), que por excelência acolhe projetos de pesquisa que 
demandam para seu desenvolvimento conhecimentos interdisciplinares. 
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Quantificação e caracterização físico-química do material 

particulado fino (MP2,5): queima de biomassa em fornos de 
pizzaria na cidade de São Paulo 

Francisco Daniel Mota Lima¹, Regina Maura de Miranda¹ 
¹ Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

A queima de biomassa em fornos de pizzaria se constitui como importante fonte de poluição 
do ar. Entre outros tipos de poluentes emitidos, o material particulado fino MP2,5 se destaca 
como o mais agressivo à saúde humana, além de poder interferir no balanço radiativo global. 
Objetiva-se, desta forma, através de estudo de caso em três pizzarias na cidade de São Paulo, 
quantificar e caracterizar o MP2,5 emitido pela queima da biomassa na área interna (indoor) e 
externa (junto á chaminé). Dentre as três pizzarias, duas fazem uso da lenha de eucalipto e a 
outra faz uso do briquete, formado a partir da compactação de pedaços de biomassa, 
serragem, bagaço e outros resíduos madeireiros. As amostras foram coletadas utilizando-se o 
amostrador Minivol. A análise do material foi realizada por meio de técnicas complementares: 
gravimetria (para a concentração em massa), refletância (para a concentração de black 
carbon), fluorescência de raios-X (para a concentração elementar) e utilização do microscópio 
eletrônico de varredura (MEV) (para identificar a morfologia do material particulado). Além 
disso, foram feitas inferências na saúde do trabalhador quanto á exposição ao MP2,5, e por fim 
foi estimada as emissões de MP2,5 e black carbon dado o elevado número de pizzarias 
existentes na cidade de São Paulo. Os resultados apresentaram concentrações médias elevadas 
de MP2,5, 6171,14 g/m3 no ambiente externo, e 68,24 g/m3 no ambiente interno para as três 
pizzarias. A queima do briquete apresentou menores concentrações para MP2,5. Os elementos 
químicos potássio, cloro e enxofre foram os mais representativos em termos de concentração. 
Os resultados para o MEV revelaram partículas com morfologia esférica individual, 
conglomerado de partículas esféricas, partículas achatadas com o formato de fibras, 
sobreposição de camadas e aglomerados de partículas com aspecto esponjoso. Embora no 
Brasil não exista padrão de exposição para o MP2,5 em ambiente interno, quando comparado 
com o padrão de exposição da Alemanha, as concentrações obtidas nas três pizzarias são 
superiores. Concentrações em massa de elementos prejudiciais à saúde como o cromo e zinco 
se mostraram demasiadamente elevadas. Os fatores de emissão para o MP2,5 e black carbon 
provenientes da queima da lenha foram 0,38g/kg e 0,23g/kg, respectivamente; e para o 
briquete 1,04g/kg e 0,37g/kg respectivamente. As emissões de MP2,5 e black carbon foram de 
0,958t/ano e 0,340t/ano para a queima do briquete e 116,736t/ano e 70,656t/ano para a 
queima da lenha. 
 
Palavras chave: Poluição do ar, Material particulado fino, Queima de biomassa em pizzaria, 
Briquete, Fluorescência de raios-X 
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Os números demonstram a importância das oficinas mecânicas do ponto de vista econômico, 
grande geradora de receita no país, e social, pela quantidade de pessoas empregadas neste tipo 
de atividade. A importância se dá pela grande quantidade de oficinas, sendo uma das 
principais atividades econômicas do setor de serviços no Brasil. Devido a essa grande 
quantidade e ao tipo de atividade, podemos afirmar que estas empresas são grandes geradoras 
de resíduos sólidos, e o mais importante, alguns destes resíduos possuem grande quantidade 
de compostos químicos e tóxicos, segundo Lopes e Kemerich (2007). Portanto, é necessário 
que o gerenciamento e o descarte sejam feitos de maneira correta, para não afetar a saúde dos 
trabalhadores e não poluir o ambiente. O presente trabalho analisou um estudo de caso no 
bairro da Vila Mariana, São Paulo – SP, a fim de diagnosticar, medir e quantificar a geração 
deste tipo de resíduo e seu gerenciamento em uma oficina de pequeno porte. Após a 
identificação destes resíduos eles foram classificados a partir da NBR-10.004 da ABNT, a fim 
de facilitar a análise posterior. Pode-se observar diversos erros na gestão de resíduos nesta 
oficina, em todas as etapas, coleta, manuseio, armazenamento, descarte final e transporte. No 
caso dos resíduos perigosos, classe I da NBR 10.004, o resultado foi o mesmo. Identificou-se 
inclusive que o resíduo mais gerado nos meses analisados foi a embalagem de óleo, que se 
enquadra nessa classe. Observou-se que a gestão dos resíduos é ineficiente e problemática, e 
que deve ser aprimorada através de mais acordos setoriais de logística reversa, principalmente 
para resíduos perigosos, e promoção da educação ambiental pelo poder público e privado, 
dando ênfase a importância do manejo correto para a manutenção da saúde dos trabalhadores 
e diminuição do impacto ambiental. 
 
Palavra-chave: resíduos sólidos, oficinas mecânicas, gestão de resíduos, gestão ambiental. 
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Nas últimas décadas do século XX, assistimos no contexto sociopolítico internacional a 
reorientação das discussões sobre os rumos do desenvolvimento humano perante os limites 
biofísicos e éticos da apropriação e transformação da natureza pela sociedade. Tais discussões 
acabaram por culminar na construção da noção abstrata de “desenvolvimento sustentável”, o 
qual atenderia a justiça social, ao crescimento econômico e aos limites do ambiente natural. 
[1]. Tal noção tem sido criticada por autores [2;3] que enxergam no “desenvolvimento 
sustentável” mera retórica diante do momento de consolidação do neoliberalismo em âmbito 
global, ampliando a dependência econômica, a superexploração do homem e da natureza. 
Diante desse quadro contraditório, no qual se constroem discursos que associam a 
continuidade da acumulação a uma suposta compatibilidade a ideais progressistas e 
“ecológicos”, a revisão das bases da teoria crítica de orientação marxista se fazem necessárias 
para compreender em que medida podemos agir politicamente para rumos distintos em nossa 
relação com a natureza. Dessa forma, o chamado “Ecomarxismo” propõe uma visão dialética 
entre o homem e a natureza baseada na noção de “metabolismo socioecológico” proposta por 
Marx [4;5]. Para a visão ecomarxista da crise ambiental, os modos capitalistas de intervenção 
na natureza são, por definição, incapazes de impor limites internos ao sistema, dado que o 
mesmo baseia-se na expansão constante de suas bases de reprodução bem como das 
mercadorias [4]. Além disso, a questão ambiental coloca-se eminentemente como questão de 
classe, dado que as distintas classes sociais não sofrem de maneira equânime com as 
disfunções e desigualdades ambientais provenientes do funcionamento do sistema produtivo 
[5]. Dessa forma, trata-se de um assunto atual e relevante, de modo que o aprofundamento das 
bases teóricas que orientam o Ecomarxismo se torna fundamental para elevar o nível das 
discussões sobre os problemas socioambientais atuais. 
Palavras-chave: Ecomarxismo; Crise ambiental; Desenvolvimento Sustentável. 
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Desenvolvimento atípico – Acesso a educação de qualidade  
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Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

 
Nas salas de aulas nos deparamos com muitos alunos que necessitam de um olhar especial, 
seja por deficiências físicas, intelectuais, emocionais ou sociais, segundo Lepre (2008) esses 
alunos que possuem um desenvolvimento com atraso ou prejuízo, em relação aos demais da 
mesma faixa etária, são classificados com desenvolvimento atípico. 
A apresentação tem por objetivo mostrar algumas estratégias de ensino para o nono ano, 
conteúdo de funções que visam aproximar os alunos pelas diferenças, assim como afirma 
Ropoli (2010).  
E também a evolução da Educação especial no Brasil, abordando o papel dos pais, políticos, 
professores e profissionais da área da saúde para o avanço, manutenção e até mesmo atraso 
nas garantias que conquistamos nos dias atuais. 
 
... 
 
Palavra-chave: Desenvolvimento atípico, inclusão, Educação especial 
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Revisão de Literatura sobre as tendências de reforma do 

Regime Geral de Previdência Social. 
Gabrielli Sousa Lunardelli¹  

1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
 

 
Desde a década de 1990, discute-se sobre a necessidade de reformas do sistema 

previdenciário no Brasil. Objetivo: identificar e organizar as principais tendências de reforma 

no Regime Geral de Previdência Social no Brasil presentes na literatura jurídica. Método: 

Revisão de literatura; base IUSDATA da Faculdade de Direito da USP; descritores: 

“Previdência” e “Brasil”; período: a partir de 1998; análise de conteúdo (Gil, 2008)¹. 

Resultados e Discussão: 14 artigos selecionados; categorias de análise: a) propostas de 

reformas no Regime Geral da Previdência Social: consistiam em reduzir ou dificultar a 

obtenção de benefícios; alterar a forma de gestão; privatização do sistema ou mudança para 

regime de capitalização; b) críticas às reformas previdenciárias: insegurança jurídica advinda 

das sucessivas reformas e percepções das reformas paramétricas pelos segurados como 

ataques aos direitos adquiridos; c) alternativas às reformas previdenciárias: maior 

investimento nas políticas de empregabilidade. Conclusão: Reformas a partir da EC nº 20/98 

dificultaram ou suprimiram benefícios previdenciários, mas não se chegou a um sistema mais 

equilibrado e sustentável. Talvez seja importante realizar mais mudanças na gestão da 

Previdência Social e nas políticas de empregabilidade. 

 

Palavras-chaves: Previdência Social; Regime Geral de Previdência Social; reforma; 

envelhecimento. 
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Hospitalidade, escuta e desenvolvimento: por uma 
pequena conversação. 

Josemar de Campos Maciel ¹, Alexandre Panosso Netto ² 
¹ Universidade Católica Dom Bosco. ² USP-EACH 

 
 
 
O projeto em andamento consiste num esboço de reflexão sobre o conceito de 
Desenvolvimento a partir da ética, reconfigurado como Desenvolvimento Local. O trabalho é 
norteado por uma hipótese, a afirmação de que o imperativo ético expresso como 
hospitalidade pode descortinar perspectivas que organizam material disperso pelos “Estudos 
do Desenvolvimento”: de modo analiticamente relevante e aberto à exploração de novos 
campos de possibilidades. A partir de uma revisão do alcance conceitual da hospitalidade 
narrado e sistematizado filosoficamente (Derrida), a discussão expande-se para abarcar 
núcleos de discussão do  conceito de desenvolvimento. Assim, o trabalho desdobra-se em 
algumas tarefas: Uma introdução epistemológica ao tema.  Uma sistematização do conceito de 
hospitalidade na filosofia contemporânea. Em seguida, uma tentativa de categorização de 
discussões atuais sobre desenvolvimento a partir de três demandas recentes, definidas a partir 
de  uma revisão de opções historiográficas feitas por autores dos citados “Estudos do 
Desenvolvimento”: Andrè Rist, Saskia Sassen, Vandana Desai e outros. As demandas e uma 
breve ideia das suas articulações são: A cultura, recortada na discussão decolonial sobre a 
experiência da territorialidade, que atravessa a gênese de sistemas simbólicos (patrimônio) 
com a discussão sobre a produção material e intersubjetiva de condições de sua constituição 
como fronteira (territorialidade); A dinâmica social, estudando-se as críticas ao 
desenvolvimento como crescimento (partindo de um viés axiológico) até chegar a proposições 
fortemente críticas, como o “decrescimento” e outras (Serge Latouche); e o Ambiente, na 
perspectiva da sociodiversidade, percorrendo o trajeto da discussão da etnossustentabilidade 
ao etnodesenvolvimento. Com isto espera-se produzir uma obra que some às discussões sobre 
desenvolvimento uma sistematização de aspectos importantes para devolver o debate ao seu 
seio, a comunidade humana, promovendo uma concepção gerativa e plural. Uma concepção 
gerativa entende-se basicamente como uma tentativa de superação da forma mentis excludente 
e elitizada através da qual o desenvolvimento tem se construído como tema de roupagem 
global mas que, de fato, impõe-se como uma série de projetos locais de ambição global 
(segundo W. Mignolo), que acabam necessitando de um deslocamento para incluir a fala do 
outro como um sujeito, mas também como vocalidade em processo decolonial – o que 
significa, basicamente, em esforços sucessivos e concêntricos de negociação, hibridação e 
invenção (N. G. Canclini). 
 
 
Palavras-chave: Hospitalidade. Conceituação de Desenvolvimento Local. Cultura. Dinâmica 
social. Etnossustentabilidade. 
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Imigração brasileira para o Sul da Flórida: história e 

heterogeneidade. 
 

Valéria Barbosa de Magalhães 
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

 
Esta apresentação visa apresentar os primeiros resultados do projeto "O Brasil no Sul da 
Flórida: diversidade e memória", coordenado por Valéria B. Magalhães e financiado pelo 
CNPq, vigente entre 2013 e 2016. O objetivo é traçar a história da imigração brasileira para a 
região, atualizando dados das pesquisas anteriores realizadas pela autora do projeto, em seu 
doutorado. Pretende-se identificar e descrever, entre outras coisas, os processos de construção 
identitária das várias “comunidades” de brasileiros na região, assumindo-se, a partir de 
pesquisas anteriores, sua heterogeneidade. O método utilizado é a história oral, com a técnica 
das entrevistas temáticas. A investigação combina as entrevistas com outras fontes, tais como 
documentos e com a técnica da observação participante. O trabalho é faz parte das atividades 
do Grupo de Estudo e Pesquisa em História Oral e Memória (GEPHOM/EACH/USP). As 
conclusões e hipóteses levantadas levam em conta os trabalhos anteriores da pesquisadora e 
sua experiência com o tema, além da carência de estudos sobre os brasileiros na Flórida. 
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Gerreferenciamanto do domicílio de mulheres e serviços 
de saúde na cidade de São Paulo a partir dos dados do 

Inquérito Nacional Nascer no Brasil 
Mayara Clemente Makhajda¹, Flora Maria Barbosa da Silva¹ 

1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
 
O acesso das mulheres aos serviços de saúde inclui as distâncias percorridas entre o domicílio 
e o local do parto. O presente estudo teve como objetivos: verificar a distância percorrida 
entre os hospitais e os domicílios por meio de georreferenciamento dos endereços e investigar 
as associações entre fatores sócio-demográficos e clínico-obstétricos, desfechos maternos e 
perinatais e peregrinação. Para isso foi realizado um estudo transversal, com dados 
secundários do Inquérito Nacional Nascer no Brasil, cujos dados foram coletados no período 
de 2011 a 2012, com 872 mulheres residentes no Município de São Paulo.  O 
georreferenciamento dos endereços dos domicílios e dos hospitais e o cálculo das distâncias 
foram feitos por meio dos programas Google Earth e  ArcGis, respectivamente. O risco para 
peregrinação foi estimado por meio de odds ratio (OR) brutas e ajustadas, calculadas com 
intervalo de confiança de 95% (IC 95%) em um modelo de regressão logística binária. Todas 
as análises estatísticas foram feitas no programa SPSS versão 22. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Osvaldo Cruz. Entre as 867 mulheres incluídas no 
estudo, 17,5% delas peregrinaram e 13,6% entre estas percorreram distância ≥20km por 
ocasião do parto. Verificou-se que houve associação entre peregrinar e ser adolescente, ter cor 
da pele não branca, não ter companheiro, ser primípara, pertencer às classes sócio-econômicas 
mais baixas e ser atendida em serviço público. Peregrinar associou-se a ter escore de Apgar 
≤6 no 1.o minuto de vida e à cesariana. No modelo de regressão logística final, ter idade 
maior ou igual a 35 anos (OR  0,48; IC 95% 0,24-0,98) foi fator protetor e ter atendimento no 
sistema público de saúde foi fator de risco para peregrinação (OR 6,05; IC 95% 3,11-11,78). 
Logo, a peregrinação apresentou alta frequência entre as mulheres deste estudo. No setor 
privado, o agendamento de cesarianas pode ter contribuído para o menor risco para 
peregrinação no parto. Podemos concluir, então, que a peregrinação contribui para resultados 
maternos e neonatais desfavoráveis e reflete a organização dos serviços de atenção materna. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Parto; Análise espacial; Peregrinação; Deslocamento; Distância 
geográfica, Saúde Materna. 
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A qualidade na terceirização do produto de moda luxo: 

um estudo de caso no setor de confecção da cidade de São 
Paulo-SP 

Camila Vitorino Marcelo1 and Francisca Dantas Mendes1 
1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

 
O aumento da utilização da estratégia de terceirização de processos que não compõe o core 
business das empresas se fez presente no setor de moda. As confecções de moda luxo no 
Brasil não fugiram à regra, e passaram a terceirizar algumas partes de seus processos de 
desenvolvimento e produção. Ao se pensar em produto de luxo, logo algo que tem como 
premissa um alto valor agregado que expressa sua qualidade diferenciada, e o distanciamento 
que a terceirização gera entre o idealizador da ideia e o que a executará, surgem 
questionamentos sobre a manutenção da qualidade de um produto de moda luxo diante seus 
processos terceirizados de desenvolvimento e produção. Em complemento tem-se a lacuna 
existente na literatura referente à manufatura do vestuário de moda, principalmente sobre a 
manufatura do vestuário de moda luxo. Partindo do exposto o presente estudo tem como 
objetivo analisar como o atual quadro de terceirização de serviços no desenvolvimento e 
produção de produtos de moda luxo, pode influenciar na manutenção da qualidade do produto 
final. Para tal foi discutido sobre luxo, seus conceitos, produto de moda luxo, qualidade deste 
produto e fluxo de desenvolvimento produtivo do mesmo, buscando enxergar possíveis 
"gargalos", bem como é feita a discussão sobre a terceirização neste setor. Em relação aos 
procedimentos metodológicos, o presente estudo é caracterizado como exploratório-
bibliográfico e estudo de caso. O instrumento para coleta de dados será entrevista 
semiestruturada aplicada com indivíduos que tenham contato direto com o desenvolvimento e 
produção de produtos de vestuário de moda luxo produzidos em confecções de São Paulo, 
utilizando como estudo de caso uma empresa de moda luxo localizada na zona oeste da 
cidade. 
Palavras-chave: luxo, qualidade, terceirização, produto de moda luxo. 
 
Work supported by Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
 
[1] ALLERÉS, D. Luxo...estratégias de marketing. São Paulo: FGV, 2000. 
[2] GARVIN, D. Gerenciando a qualidade: a visão estratégica e competitiva. Rio de 
Janeiro: Qualitymark, 2002. 
[3] LEIRIA, J.S. A gestão da terceirização: gestão de contratos. Belo Horizonte: Pietzch e 
Leiria, 2006. 
 
Camila Vitorino Marcelo, Rua Maracá,709, ap. 85  São Paulo, SP, CEP: 04313-210,  Tel.: +55 11 983261104, 
E-mail:camilavitorino_2014@usp.br 
 

 
 

 
 
 
 
 

Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015 - 13, 14 e 15 de Outubro de 2015 72



 

        
Diário Livre: co-criação de uma ferramenta para 
publicação de um diário oficial em formato aberto 

Andrés Mantecon Ribeiro Martano1, Gisele da Silva Craveiro1 
1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

 
Muitos são os potenciais benefícios e obstáculos envolvendo a implantação de iniciativas de 
dados governamentais abertos (DGA). Dentro do universo de dados passíveis de serem 
abertos, os Diários Oficiais (DOs) constituem um exemplo ainda pouco estudado. Tendo em 
vista que os atos públicos se tornam válidos através da publicação em DOs, fica evidente a 
importância das informações contidas nesses documentos. Essas informações podem vir então 
a ser melhor reutilizadas uma vez que sejam publicadas seguindo os preceitos de DGA. Este 
trabalho, utilizando uma metodologia inspirada na pesquisa-ação, firmou uma parceria com 
um órgão público, atuando em um processo de abertura dos dados em questão e no 
desenvolvimento de uma ferramenta que atendesse aos requisitos da publicação dos mesmos. 
O processo buscou permitir algum nível de participação através de eventos e questionários. 
O levantamento de requisitos considerou as necessidades dos gestores envolvidos, a literatura 
relacionada e as colocações feitas por participantes dos eventos e questionários, buscando 
assim uma aferição mais completa das necessidades relacionadas. Ao longo de todo o 
processo explorou-se também os interesses e desafios envolvidos no mesmo. A ferramenta 
tem recebido um número crescente de acessos, boas avaliações por parte de usuários tanto 
internos como externos à administração pública e inclusive um prêmio nacional de gestão 
pública, na categoria governo aberto. Por fim, algumas tentativas de reúso automático dos 
dados publicados já vêm ocorrendo, mostrando os desafios e potencialidades dos mesmos. 
 
Palavras-Chave: Dados Abertos Governamentais, Processos de abertura de dados, Software 

livre, Pesquisa-Ação, Diário Oficial, Implantação de sistemas de informação. 
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Relação entre torque, velocidade e posição angular da 
articulação do cotovelo nas condições com e sem dor 

muscular experimentalmente induzida.  
Isabella Tábata de Almeida Martins¹ , Ulysses Fernandes Ervilha ² 

1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
                                  ² Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
 
RESUMO: Tem sido mostrado na literatura que durante atividades dinâmicas, a dor 
muscular, além de diminuir a capacidade de gerar força, evoca aumento do sinal EMG em 
fases do movimento em que normalmente há pouca atividade elétrica e diminui a atividade 
EMG em fases em que normalmente há alta intensidade de sinal. Conhecer as amplitudes 
articulares que otimizam a geração de força na presença de dor muscular potencialmente 
ajudará na elaboração de exercícios tanto no treinamento esportivo quanto na reabilitação. O 
objetivo será relacionar torque, velocidade e amplitude de movimento da articulação do 
cotovelo nas condições com e sem dor muscular experimentalmente induzida, comparando 
também a atividade elétrica dos músculos bíceps e tríceps braquial nessas condições. A 
metodologia consiste em selecionar vinte indivíduos saudáveis do sexo masculino, que 
comparecerão em duas sessões separadas por sete dias. Numa delas, 2 ml de solução salina 
isotônica (concentração de 0,9% de cloreto de sódio) será injetada no músculo bíceps 
braquial. Na outra sessão será injetada solução salina hipertônica (2 ml, 6%).   A articulação 
do cotovelo do braço dominante será alinhada com a articulação do torquímetro e esforços de 
flexão concêntrica e excêntrica numa amplitude de 110º serão feitos. Os valores de velocidade 
de 10º/s, 30º/s, 60º/s, 90º/s, 150º/s, 200º/s e 240º/s serão aleatoriamente executados. Este 
protocolo será realizado três vezes em cada sessão: antes da aplicação da injeção de solução 
salina, imediatamente após (condição com dor muscular/placebo) e 40 minutos após a dor ter 
desaparecido por completo. A atividade elétrica de superfície dos músculos bíceps braquial e 
tríceps braquial será obtida com o uso de um eletromiógrafo da marca Noraxon. O resultado 
esperado é alteração tanto da magnitude quanto do formato da curva 
torqueXvelocidadeXposição angular devido à influência da dor muscular experimentalmente 
induzida.  
Palavras-chave: Interações sensório-motoras, Dor experimental, Curva de Hill, Torque 
Muscular. 
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O Design como Redução dos Impactos Ambientais na 

Manufatura do Vestuário de Moda 
Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes 
Universidade de São Paulo, SP, Brasil 

 
A Cadeia Têxtil e a Moda envolvem uma ampla e diversificada rede de empresas que tem, 
como objetivo, desenvolver e produzir insumos e produtos de moda visando atender a 
demanda dos mais variados tipos de público consumidor final. O principal produto de moda 
dessa rede é o vestuário. O produto de moda possui características específicas proporcionadas 
pelo design que confere, pela via da criação, estilos para consumidores ávidos por produtos 
diversificados em suas formas, diferenciados em suas cores e produzidos em pequenos lotes. 
O processo produtivo envolve um grande número de etapas e de matérias primas, resultando 
em uma ampla variedade de resíduos sólidos e alto impacto no meio ambiente. [1] 
Organizações criativas possuem departamentos integrados e trabalhando em conjunto e em 
prol de uma economia sustentável. Nessas organizações busca-se o aumento da produção 
industrial associado a um menor gasto de insumos e geração de menor quantidade de resíduos 
sólidos e poluentes. [2] 
O design, como estratégia, pode ser utilizado em conjunto com os conceitos de Upcycling e as 
ferramentas 5 Rs,: Repensar, Reduzir, Reutilizar, Remanufaturar e Reciclar podem minimizar 
os impactos causados pelo departamento de corte e de processos produtivos das empresas de 
manufatura do vestuário de moda. [3] 
Este artigo tem como proposta apresentar parte das pesquisas que estão sendo realizadas pelo 
grupo de pesquisa do CNPq Moda na Cadeia Têxtil. No pós doutorado do departamento de 
projeto da FAU – USP o projeto tem como objetivo estudar o descarte de resíduos sólidos 
têxteis e seus impactos ambientais, buscando possíveis soluções com a utilização da mão de 
obra invisível da sociedade, os catadores de lixo e os moradores de rua das grandes cidades do 
país.[4]. 
 
Palavra-chave: Resíduos Têxteis, Diferenciação, Produto de moda, Departamento de corte, 5 

Rs., Upcycling.  
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A progesterona tem sido associada ao desenvolvimento do diabetes gestacional (GD), 
principalmente, devido ao aumento da resistência à insulina em tecidos periféricos. Nosso 
grupo já mostrou que esse hormônio é capaz de induzir a morte de células produtoras de 
insulina por meio de um mecanismo dependente da geração de radicais livres e do estresse 
oxidativo. Entretanto, as vias envolvidas no mecanismo de morte celular induzido por 
progesterona ainda não estão completamente esclarecidas. Assim, interessamo-nos em 
investigar se a progesterona seria capaz de modular a expressão de genes envolvidos no 
estresse oxidativo/defesa antioxidante em células beta. Paralelamente, também estamos 
estudando se há relação entre o conteúdo de antioxidantes na dieta de gestantes, o qual se 
relaciona diretamente ao estado antioxidante do indivíduo, com o desenvolvimento do DG. 
Dados recentes do nosso grupo também mostraram que os estrogênios potencializam o efeito 
da progesterona sobre células beta. Uma vez que a expressão de receptores de progesterona 
(PR) está, em alguns tecidos, sob o controle de estrógenos, outro objetivo desse trabalho foi 
investigar se esses hormônios afetariam a expressão de PR em células beta. Após tratamento 
das células com os hormônios, a expressão gênica foi analisada por PCR em tempo real. Com 
relação à expressão de genes envolvidos nas vias de estresse oxidativo/defesa antioxidante, 
verificou-se que 40 genes foram modulados mais de 3 vezes, em pelo menos uma das 
concentrações de progesterona e um tempo de exposição (6 ou 24 h). Com base na sua função 
em células beta pancreáticas, dois genes (Hspa1a e Duox 1) foram escolhidos para estudos 
posteriores. A expressão de dois tipos de PR (PRB e PRmrc1) foi significativamente 
aumentada pelos estrógenos em comparação às células não tratadas. Especificamente sobre a 
investigação do conteúdo e natureza dos antioxidantes presentes na dieta de gestantes com e 
sem diagnóstico de DG, já foi elaborado um questionário para avaliação de frequência 
alimentar, o qual está em fase de validação. Em síntese, os dados mostram que a progesterona 
modula o estado redox de células beta e poderia participar na fisiopatologia do DG por meio 
de um mecanismo que depende de estresse oxidativo. Tais resultados poderão orientar o 
planejamento de ações visando ao controle e à prevenção dessa condição, que envolvam, por 
exemplo, a manipulação da dieta. Além disso, esses dados poderão contribuir para melhor 
compreensão da interação entre hormônios esteroides e células beta, abrindo perspectivas para 
tratamento e estratégias terapêuticas para a gestão do DG. 
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A edição política no Brasil e em Portugal: ação editorial e 

engajamento político no combate às ditaduras 
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A edição política ganhou relevo no Brasil e em Portugal nos períodos finais das ditaduras 
nestes países, particularmente nos anos 1970. Este projeto visa estudar e analisar, em 
perspectiva comparada, o trabalho dos editores responsáveis por seis casas editoras (três 
brasileiras e três portuguesas) cuja atuação vinculava de modo direto ação editorial e 
engajamento político, e que realizavam um trabalho editorial com intenção política de 
intervenção social, que é a característica principal da edição política. Pretende-se alcançar 
dois objetivos principais: A) analisar como a ação editorial desses editores fundiu-se ao seu 
engajamento político oposicionista, transformando suas editoras em elementos ativos na 
oposição à ditadura; B) a partir da experiência desses editores, realizar uma análise 
comparativa das características da edição política em ambos os países, visando identificar o 
que havia de comum nestas experiências e o que era específico de cada uma. O primeiro 
objetivo proporcionará o entendimento de como se deu nos casos analisados a síntese entre 
edição e política, e quais as relações e mediações que proporcionaram tal síntese. O segundo 
objetivo permitirá uma reflexão sobre o papel que a edição política desempenhou no Brasil e 
em Portugal, buscando uma compreensão mais ampla do seu significado aqui e lá. 
Trabalharemos com os catálogos dos editores em foco (abordagem quantitativa e descritiva 
dos catálogos e análise qualitativa de obras escolhidas); com a imprensa do período; com 
arquivos públicos e privados, em especial de órgãos de repressão brasileiros e portugueses 
que possuam documentos sobre esses editores. Realizaremos também entrevistas com os 
editores escolhidos, que proporcionarão elementos de análise sobre a edição política em 
perspectiva comparada. 
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necessidades e desejos 
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Recentemente temos nos 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 há certo tempo e que aos poucos se tornou frequente[1]. 
A macrotendência andrógina invadiu o universo da moda, alimentada por modelos “providos” 
de dupla-sexualidade (que realizam papeis em campanhas tanto masculinos quanto femininos) 
e elementos que antes eram restritos ao gênero feminino sendo aceitos pelos homens, como as 
calças skinny, os decotes em ‘V’ ou ainda as cores neon. Enquanto isso, notamos uma 
mudança quanto aos papeis de gênero na sociedade contemporânea, como por exemplo em 
casais em que homens são responsáveis pela administração da casa e mulheres capitãs de 
indústria, tendo suas funções bastante delimitadas[2]. A androginia é um arquétipo inerente na 
psique humana, e pode ser definida como o Um que contém o Dois, isto é, o masculino 
(andro) e o feminino (gyne). A repressão de certas tendências naturais no processo de 
desenvolvimento de características ditas como “masculinas” e “femininas” que a sociedade 
considera apropriadas para cada sexo levam a personalidades polarizadas, e os indivíduos não 
aproveitam de toda sua potência criativa[3]. A partir do uso 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], objetiva-se com esta pesquisa identificar e averiguar as características 
do corpo andrógino brasileiro, servindo 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, a modelagem será 
estudada como uma ferramenta de expressão e concretização do processo de desenvolvimento 
de produto para um corpo andrógino e será analisada a demanda de mercado deste segmento, 
através da identificação do perfil desse público consumidor. 
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As Teorias Semióticas enquanto aplicadas nas pesquisas em Turismo são pouco utilizadas 
frente ao seu potencial de complexizar as apreensões sobre os significados dos efeitos de 
sentidos das experiências dos turistas e das estratégias do turismo. Essas teorias quando 
usadas no turismo, tangenciam alguns de seus princípios, porém, podem ser adensadas na 
aplicação do corpus e conteúdos investigados. Assim, este estudo visa propor um modelo de 
análise que possa ser uma nova ferramenta de apreciações sensíveis contribuindo para a 
Semiótica do Turismo. Para tanto, as teorias semióticas, serão examinadas, visando 
demonstrar suas potencialidades de investigação dos conteúdos turísticos.  
Palavras-chave:  Semiótica do Turismo, Teorias Semióticas, Turismo 
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Os fatores biológicos (desenvolvimento puberal) associados aos fatores sociais são 
indicadores de um atraso de fase do ciclo vigília/sono (CVS) de adolescentes quando 
comparados com crianças e adultos. Esses fatores, em conjunto, constituem um cenário de 
conflito com os horários escolares, resultando em diferente organização do CVS de 
adolescentes quando observado semana e fim de semana. Tudo isso traz como consequência o 
desalinhamento entre a ritmicidade endógena e os sinais temporais sociais (horários de 
trabalho/escola), atualmente descritos como a síndrome do jet lag social[1]. A análise do jet 
lag social em adolescentes escolares pode permitir uma avaliação mais precisa da 
interferência do debito de sono acumulado durante os dias de estudo no sistema de 
temporização circadiano, expresso por meio da temperatura periférica , atividade motora e 
pelo padrão do ciclo vigília-sono. Estabelecer a relação dessas variáveis biológicas com o 
tempo social se faz importante para entender a expressão da ritmicidade circadiana e 
principalmente tentar minimizar os efeitos negativos ao bem estar físico, psicológico e no 
rendimento escolar de adolescentes, decorrente desse desajuste temporal. OBJETIVOS 
Investigar a variação semana/fim de semana dos padrões de sono, ritmo de temperatura 
periférica e atividade motora de adolescentes, estudantes do turno matutino e vespertino. 
Analisar a relação dessas variáveis com o fenótipo circadiano da população (cronotipo e Jet 
lag social) e o desempenho escolar. METODOLOGIA Este projeto irá analisar parte do 
acervo de dados coletados pela pesquisadora em sua dissertação de mestrado, que contou com 
a participação de 81 adolescentes. Os alunos estavam regularmente matriculados no ensino 
fundamental e médio de ambos os turnos escolares (manhã/tarde) e com faixa etária de 12 a 
16 anos. O protocolo experimental teve duração de 9 dias consecutivos, incluindo 2 fins de 
semana. Os instrumentos utilizados foram: Diário de Atividades; Tempatilumi; Questionário 
de Cronotipo[2] e Escala de Desempenho Escolar, para avaliação do desempenho acadêmico 
na disciplina de Língua Portuguesa. O jet lag social será quantificado pelo cálculo da 
diferença entre o ponto médio de sono no final de semana em relação aos dias de semana[1]. 
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Banca da Ciência: Divulgação Científica Itinerante, 

Lúdica e Investigativa 
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Apresentamos nossa proposta de constituir a comunicação e divulgação científica na 
modalidade centro de ciências por meio de centrais itinerantes compostas por estruturas 
móveis fisicamente similares a bancas de jornal que podem ser levadas a escolas, locais 
públicos (praças, parques, centros culturais, entre outros) e eventos. O projeto conta também 
com mini-bancas que podem ser transportadas em veículos de passeio. A estratégia é 
ressignificar espaços diversos, convertendo-os em espaços não-formais de interações sobre 
ciências naturais, humanides e artes, por meio de exposições, apresentações e outras 
modalidades de ação. As exposições empregam artefatos culturais simples e de baixo custo, 
incluindo montagens, maquetes, experimentos, brinquedos, jogos, livros infantis, entre outros. 
Além do custo, a utilização de materiais mais simples contribui para uma aproximação do 
espectador com a elaboração das exposições, proporcionando uma sensação de proximidade e 
familiaridade a partir de materiais bem conhecidos do público. Para constituir tal acervo de 
artefatos temos privilegiado a produção desses materiais e atividades considerando cinco 
diretrizes pedagógicas fundamentais: Interdisciplinaridade, Repodutibilidade, Ludicidade, 
Simplicidade e Dialogicidade. Temos trabalhado com uma metodologia de intervenção, 
pautada na teoria sócio-histórica de Vigotski, que é caracterizada como proposta de educação 
científica baseada em investigação, entendida aqui como aquela que parte de situações-
problema e interação social entre os participantes, com uso de materiais de nosso acervo para 
a resolução e posterior sistematização de conteúdos. Com as interações buscamos tanto a 
ampliação de conhecimentos especializados do público em geral, bem como estimular a 
curiosidade científica dos mesmos. Temos trabalhado também com o pretexto de que o 
processo de aprendizagem de conceitos científicos não ocorre apenas em ambientes formais 
de ensino, mas também transcorrem em espaços não formais; visto que diversas formas de 
intervenção entre indivíduo e meio são fundamentais para a construção de estruturas mentais 
necessárias para o desenvolvimento intelectual como um todo. Atualmente participam da 
iniciativa duas unidades (USP e UNIFESP) por meio de suas unidades recentemente criadas 
na região leste da capital paulista e nos municípios metropolitanos de Guarulhos e Diadema; e 
para viabilizar o desenvolvimento do projeto, contamos com diversas fontes de financiamento 
(Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, Capes/PIBID, Capes/Novos Talentos, CNPq) em 
projetos de pesquisa e extensão articulados, além de contarmos com alunos de graduação e 
pós-graduação (em Educação e Estudos Culturais) com seus projetos individuais de pesquisa 
vinculado a atividades da Banca da Ciência. O projeto conta com a coordenação do grupo de 
pesquisa Interfaces (Núcleo Temático de Estudos e Recursos da Fantasia nas Artes, Ciências, 
Educação e Sociedade) da EACH-USP / Unifesp. 
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2014).  
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A região de Santarém, oeste do Estado do Pará, possui um histórico de ocupação recente 
marcado pela alternância de ciclos econômicos baseados no extrativismo vegetal e na 
agricultura, os quais resultaram na conversão de florestas primárias em áreas agrícolas, 
pastagens e áreas cobertas por florestas secundárias, por abandono. O atual ciclo econômico 
constituiu uma nova fronteira agrícola (Becker, 2005)¹ que incrementou o desmatamento e o 
crescimento urbano, não só em Santarém como em toda a Amazônia brasileira. Novas obras 
de infraestrutura (rodovias, hidrelétricas e terminais graneleiros) e a aprovação do Novo 
Código Florestal (Lei 12.651/2012) evidenciam a dimensão e alcance deste processo político 
e econômico na região. No início da década de 2000, em Santarém, houve demanda por novas 
terras para plantio de grãos, levando à conversão de áreas então ocupadas pela agricultura 
familiara para a monocultura mecanizada e, também, ao desmatamento de florestas primárias  
e secundárias (INPE, 2014)². O compromisso de redução do desmatamento assumido pelo 
governo brasileiro, e também por empresas do agronegócio, e o estabelecimento de 
instrumentos regulatórios, como o Novo Código Florestal e a Instrução Normativa 02/2014 
(SEMA/PA)3, impuseram a necessidade de mapear não só das áreas desmatadas, mas também 
a extensão e identificação dos estágios de sucessão das florestas secundárias. Neste trabalho 
foi analisada a bacia hidrográfica do rio Curuá-Una com o uso de imagens orbitais dos 
sensores LANDSAT5-TM (1984 a 2011), IRS6(2012) e LANDSAT8-OLI (2013-14), através 
de técnicas de processamento digital de imagens orbitais, especialmente o modelo de mistura 
espectral. O mapeamento dos estágios de sucessão florestal é instrumento fundamental na 
identificação de terras sustentáveis para a agricultura comercial, para a agricultura familiar e 
atividades extrativistas, áreas para expansão urbana e, principalmente, para a preservação de 
florestas, as quais prestam serviços essenciais como a recarga de aquíferos e a proteção da 
vida selvagem. Com o apoio dos dados TerraClass (INPE, 2014)² verificou-se a expansão da 
vegetação secundária de 225 mil hectares em 2008 para 268 mil hectares em 2010, e para 404 
mil hectares em 2012, respectivamente 8%, 10% e 12% de toda a área de estudo (2,9 milhões 
de hectares), o que parece positivo num primeiro momento, mas insuficiente para afirmar se 
há um processo de recuperação de áreas florestais ou se esta inflexão ocorreu após uma taxa 
mínima histórica, o que esperamos ser esclarecido com este estudo. 
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Este é um estudo sobre regras temporais às quais residentes em instituições asilares são 
submetidos e os possíveis impactos que a homogeneização de horários e duração das 
atividades podem exercer sobre seus ritmos biológicos. A homogenização dos tempos sociais 
pode causar dessincronização temporal interna, o que interfere nos processos corporais 
causando dessincronização temporal externa, isto é: desajustes entre eventos ambientais e 
fisiológicos, criando problemas nos ciclos de sono/vigília, humor, colaborando para o declínio 
do desempenho cognitivo. Em um ambiente asilar, a fixação de horários e a duração das 
atividades em geral não consideram preferências pessoais. Entendo que pelo exercício do 
poder e pelo disciplinamento ao longo do curso de vida, os velhos que vivem em instituições 
tendem a naturalizar as normas estabelecidas. Esta submissão às normas usualmente ocorre 
com as minorias em geral. Considero importante reconhecer as vontades dessas pessoas, 
atentando-se para suas identidades como pessoas e não apenas como corpos para serem 
cuidados, independentes dos sujeitos que os possuem. Localizo este trabalho no campo dos 
Estudos Culturais seguindo uma das suas tendências que é a do estudo etnográfico de 
populações envolvendo questões de gênero, raça e etnia, principalmente se tratando de uma 
minoria. Em nossa sociedade ocidental a velhice é tratada como um estigma, então, questões 
de corpo, solidão e indivíduo serão consideradas quando adentrar na área da cronobiologia - 
estudo dos ritmos biológicos, sendo o mais conhecido o ritmo  circadiano, presente em 
praticamente todos os fenômenos biológicos. Este trabalho se encontra em desenvolvimento e 
está sendo realizado em quatro unidades de uma instituição para idosos da zona leste de São 
Paulo. A primeira técnica aplicada foi a observação selvagem, que consiste em observar e 
anotar tudo nos mínimos detalhes, tentando ao máximo manter neutralidade em relação ao 
ambiente, que permitiu observar conflitos com  horários de refeições; cochilos diurnos; mau 
humor; estado geral de apatia; tempo na cama superior a 13 horas. A partir desta observação 
foram selecionados 17 residentes (cognição preservada), sendo 11 mulheres e 6 homens, com 
idades entre 75 e 99 anos e foram aplicados: questionário sociodemográfico; diário de sono; 
questionário de determinação de cronotipo; entrevista gravada.  A análise dos dados está em 
curso, mas alguns aspectos do ponto de vista cronobiológico já foram evidenciados, como má 
qualidade do sono; despertar forçado; falta de apetite nas refeições; mau humor; sono 
fragmentado; cochilos diurnos. São dificuldades multifatoriais, o que será considerado e 
confrontado com as entrevistas gravadas e ainda com algumas intervenções previstas nas 
próximas fases da pesquisa.  

Palavras-chave: Tempos sociais, Corporeidade, Ritmo circadiano, Idosos, Instituição asilar, 
Cronobiologia, Tempo biológico. 
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Fluxos sobre grafos e redes complexas 

Hebert Shoiti Mitsunaga, José Ricardo Gonçalves de Mendonça 
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Atualmente, as redes de maior interesse são as redes chamadas complexas, devido à sua 
capacidade de descrever a topologia e as interações de uma grande variedade de sistemas 
naturais e sociais tais como redes de comunicação de dados e a World Wide Web, redes 
biológicas, redes de colaboração científica etc. [2, 3]. Tratando-se de redes, os problemas de 
caminhos mínimos e fluxos máximos são de grande importância para o estudo da aplicação 
das teorias de redes. Muito embora esses problemas sejam relativamente fáceis, a concepção e 
a implementação de algoritmos eficientes para resolver esses problemas exige bastante 
cuidado [5]. Os algoritmos implementados neste trabalho para encontrar caminhos em grafos 
são: Depth-First Search (DFS) e Breadth-First Search (BFS) [4]. O próximo algoritmo 
soluciona o problema de fluxo máximo e foi implementado independente de referência. Tal 
algoritmo utiliza conceitos de fila de prioridade e função recursiva. O quarto algoritmo 
implementado gera rede do tipo small world com 2000 vértices e utiliza BFS para encontrar 
as quantidades de n saltos, onde n representa o número de vértices do caminho mínimo [2]. O 
último algoritmo implementado simula uma rede do tipo scale free [1, 2]. A introdução dos 
estudos de scale free trouxe fatores sociais ao projeto, onde um “vértice” pode tornar 
destacado por diversas razões [1].  
 
Palavras-Chave: Redes complexas, grafo, caminhos mínimos, fluxo máximo, small world, 
scale free. 
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Este mini-curso propõe expor uma experiência de trabalho na Comissão Nacional da Verdade 
(CNV), apresentando as pesquisas desenvolvidas, sua a estrutura e seus grupos de trabalho, os 
dilemas e os impasses, as recomendações e as perspectivas futuras. 
Resultado da reivindicação da sociedade civil organizada, principalmente de familiares de 
mortos e desaparecidos políticos, e baseada em experiências internacionais, a CNV foi criada 
no Brasil por força da Lei federal número 12.528 de novembro de 2011 e instituída em 16 de 
maio de 2012, com a finalidade apurar as graves violações aos Direitos Humanos ocorridas de 
18 de setembro de 1946 até a promulgação da constituição em 05 de outubro de 1988 e 
efetivar o direito à memória e a verdade, assim como promover a reconciliação nacional, a 
CNV reverberou em iniciativas por todo o país, com grupos de trabalho setoriais e comissões 
da verdade em âmbito estadual e municipal.  
No estado de São Paulo, por exemplo, foi criada em fevereiro de 2012 pela Assembleia 
Legislativa a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva (CV-RP). A CV-
RP atuou em colaboração com a CNV, principalmente no tocante ao território do estado de 
São Paulo, e adotou como método principal a realização de audiências públicas. Tendo 
encerrado seus trabalhos em 14 de março de 2015, divulgando seu relatório final e suas 
recomendações nessa data. 
Como resultado dos seus trabalhos a CNV divulgou seu relatório em dezembro de 2014, com 
uma série de recomendações para o estado brasileiro. Entre as temáticas abordadas, estão os 
casos dos militantes mortos e desaparecidos, as torturas e os métodos utilizados, a 
perseguição aos trabalhadores, camponeses, religiosos, homossexuais e estudantes, assim 
como as violações aos direitos dos povos indígenas.  
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Este mini-curso propõe discutir a questão indígena no país, suas polêmicas e idealizações, 
abordando a ocupação indígena no continente americano, a colonização da América e do 
território brasileiro, a colonização do planalto paulista, o processo de expropriação, o índio ao 
longo dos séculos, o índio durante a ditadura e dilemas atuais sobre a questão indígena.  
Ao pensarmos no índio, não tratamos de uma realidade tão distante, uma vez que nossos 
antepassados, bairros, rios e locais, herdam nomes, que nos são anacronicamente tão 
estranhos. Uma série de nomes toponímicos de origem indígena nas localidades que nos 
cercam é algo que merece nossa atenção. Diversos hábitos e palavras fazem parte do nosso 
cotidiano. 
Nossa historiografia durante muito se mostrou despreocupada e tratou com pouca 
sensibilidade a questão indígena. Contar a história indígena do Brasil é contar séculos de 
dominação e massacres. Séculos de contínua exploração e subjugação dos habitantes nativos 
fizeram com que perdêssemos grande parte dos referenciais culturais e históricos sobre essas 
populações. Tudo o que sabemos é através de crônicas e relatos esparsos, que não deixam de 
ter um olhar com algum grau de superioridade perante os nativos e possuir parcos detalhes 
sobre os hábitos dessas populações.  
Não há apenas um índio, uma única etnia, mas sim uma gama delas, uma imensa variedade e 
diversidade de hábitos, que são muitas vezes divergentes entre si. Ao refletirmos sobre a 
presença indígena na cidade de São Paulo, encontramos referências ao índio que aqui estava 
no século XVI quando chegaram os colonizadores europeus e àqueles índios que aqui 
chegaram ao longo dos séculos, transformando seus costumes, vendo-se obrigados a levar 
uma vida urbana, ou tentando manter hábitos em uma realidade não condizente. 
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A manutenção da saúde figura como uma das prioridades na sociedade atual. A 

promoção da saúde [1-2], e o desenvolvimento de atitudes no sentido de garantir uma boa 
qualidade de vida é uma realidade. No bojo de iniciativas possíveis para este 
desenvolvimento, figura a oferta de práticas de exercícios; dentro das diferentes opções 
possíveis nesse grupo, encontram-se as práticas esportivas. Levando em consideração o 
público infantil, observamos um grande número de referências na literatura que tratam sobre o 
assunto, e ao mesmo tempo, uma grande oferta de atividades sistematizadas. Por outro lado, 
quando buscamos informações sobre os programas voltados especificamente para adultos, o 
quadro que se apresenta bem diferente: poucas referências e pouco conhecimento sobre a 
oferta de programas dessa natureza[3]. Apesar de existir um número expressivo de pesquisas e 
publicações focadas no esporte para adultos, estas são voltadas para a prática em alto nível ou 
alto rendimento; são raros os estudos que se debruçam sobre o Esporte-Participação/Lazer e o 
Esporte Formativo/Educacional na idade adulta. Considerando-se que é desejável oferecer 
opções de prática e estimular a participação dos indivíduos na fase adulta, em virtude dos 
inúmeros benefícios que ela pode proporcionar, torna-se importante conhecer o que vem 
sendo oferecido e como os programas estão organizados. O objetivo do presente trabalho é 
identificar a existência de programas de atividades esportivas sistematizadas para adultos em 
clubes da cidade de São Paulo, buscando identificar as suas principais características, e 
possíveis aproximações com a promoção da saúde. Considerando as instituições filiadas ao 
SINDICLUBE, inicialmente serão realizadas consultas aos meios eletrônicos de divulgação 
dos clubes selecionados e posteriormente consultas a estas instituições, através da aplicação 
de questionário. Será realizada uma análise de frequência das respostas apresentadas. O 
presente projeto encontra-se em andamento, com previsão de finalização em julho de 2016. 
 
Palavras-chave: prática esportiva, adultos, promoção da saúde.  
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1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

 
Este trabalho consiste em apresentar um estudo de caso proveniente de observações à uma 
sala de aula de ensino público estadual paulista, com alunos surdos e ouvintes do 1º ano do 
Ensino Médio. Tal estudo procurou destacar os diferentes recursos linguísticos utilizados na 
comunicação entre esses alunos, como gestos, leitura labial, mímica, oralização, escrita, 
Libras e etc, com o objetivo de relacionar sucintamente tais recursos às políticas de Educação 
Bilíngue do pais. Procurou-se também analisar a presença da alteridade e da cooperação em 
dois casos distintos de interação, retirados das inúmeras observações registradas em Diário de 
Campo durante os cinco dias de pesquisas realizadas na unidade de ensino, denominada 
regular e inclusiva.  
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A Cadeia Produtiva da Manufatura do Vestuário de Moda 

(MVM): Um estudo sobre as questões sociais  
Rita de Cássia Lopes Moro1 e Francisca Dantas Mendes1 

1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
 

A atual pesquisa faz parte do grupo de pesquisa, cadastrado no Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, sobre moda na cadeia têxtil, tendo como foco as 
questões sociais da cadeia produtiva da manufatura do vestuário de moda. Sendo esse setor 
influenciado pelo universo da moda¹, tem como objetivo atender consumidores que procuram por 
peças que contenham estilo, moda e/ou modismo. No fast fashion, a moda rápida, a substituição 
ocorre de modo rápido a instantâneo, conforme o feedback das vendas, esse tipo de estratégia, visa 
a obtenção de lucros por meio da economia de escala, vendendo a um preço baixo, margem 
lucrativa pequena, porém em grande quantidade². Para seguir com esse modelo de negócio, as 
empresas começaram a se concentrar no seu core business, que muitas vezes corresponde ao 
marketing, gestão de marcas, comercialização, design, pesquisas, repassando a terceiros o 
processo produtivo, subcontratando ou quarteirizando³. Com essas ramificações da cadeia, que em 
muitos casos não tem limites, abre-se brechas para empresas oportunistas, que buscam o seu lucro 
em função da precarização das condições da mão de obra. Essa precarização, vai desde 
empregados sem registro, péssimas condições de saúde e segurança do trabalhador, chegando até 
mesmo na utilização de mão de obra infantil e as condições análoga à escravidão. Ultimamente, o 
setor de confecção do vestuário brasileiro tem sido alvo de frequentes fiscalizações e autuações 
por órgãos públicos, agindo sempre de maneira a punir as empresas que governam a cadeia, e 
estas por sua vez, iniciaram estratégias de gestão da cadeia produtiva. Esta pesquisa tem por 
objetivo estudar e analisar os impactos sociais resultante de um processo produtivo complexo e 
fragmentado, que é a manufatura do vestuário de moda. Mais especificamente será estudado um 
grupo de varejistas signatárias do programa de certificação de fornecedores Associação Brasileira 
do Varejo Têxtil. Este trabalho se justifica pela falta de conhecimentos neste campo de estudo, 
portanto, procura abordar estas lacunas da literatura.  
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A pesquisa em questão visa analisar os relatórios públicos de auditoria ambiental da 
certificação FSC com o intuito de traçar o perfil das não-conformidades comunicadas ao 
público externo, bem como apresentar discussão atual sobre o conceito e o papel da auditoria 
ambiental com ênfase na questão da transparência. Diversos foram os estudos identificados 
sobre as auditorias ambientais e sobre a certificação FSC, porém há uma pequena quantidade 
de estudos que analisam especificamente as auditorias aplicadas a esta certificação. Foi 
realizada pesquisa bibliográfica para compreender o conceito da certificação FSC, que visa 
promover o bom manejo florestal com base em um conjunto de princípios e critérios 
destinados a assegurar o gerenciamento das florestas de forma ambientalmente adequada, 
socialmente benéfica e economicamente viável, bem como compreender a evolução do 
conceito de auditoria ambiental, sendo identificada a importância de divulgação das 
informações obtidas ao longo da auditoria a fim de conferir confiabilidade e legitimidade ao 
processo. Além disso, foi executada análise de conteúdo das não conformidades identificadas 
nos resumos públicos levantados, o que permite indicar as principais dificuldades a serem 
superadas pelas empresas certificadas. 
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Os bioaerossóis são considerados partículas de origem biológica suspensas no ar e incluem os 
fungos anemófilos. Parâmetros ambientais, tais como: pressão atmosférica, variações de 
temperatura, altos índices de umidade relativa do ar e de velocidade do vento, são condições 
que influenciam no crescimento fúngico e contribuem para aumentar a concentração de 
esporos, dependendo dos locais de amostragem e espécies de micro-organismos. Dado sua 
presença no ar, torna-se relevante o estudo da influência dessa microbiota fúngica na aérea de 
formação de chuvas e na qualidade do ar no ambiente externo. Pesquisas têm mostrado que a 
emissão de aerossóis modifica o clima em escala regional, alterando a composição, o balanço 
radiativo, a microfísica da precipitação de chuvas e, sobretudo, impacta a saúde humana. O 
conglomerado urbano da cidade de São Paulo é uma importante fonte de aerossóis e gases que 
se concentram no ar. Este trabalho tem por objetivo verificar se há diferenças nas 
características e diversidade da microbiota fúngica presente nos locais de coleta, bem como se 
as variações meteorológicas e as concentrações dos poluentes, liberados pelas fontes próximas 
aos locais de amostragem, interferem na concentração de esporo dos fungos identificados. 
Com esta finalidade, os esporos foram coletados em três pontos da cidade de São Paulo: 
Instituto do Câncer da Cidade de São Paulo, Instituto de Astronomia da Universidade de São 
Paulo e na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Para a 
coleta foram utilizados dois aparelhos impactadores de ar: o M air T(Milipore®) e Eco 100( 
Merck®). Os resultados preliminares mostram que as espécies que prevalecem nos três locais 
de amostra são o gênero de fungo Aspergillus spp., e o gênero de fungo Penicillium spp. 
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2Programa de Pós Graduação em Zoologia, Instituto de Biociências, 

Universidade de São Paulo, SP, Brasil 
3Programa de Pós Graduação em Ecologia e Evolução, Universidade 

Federal de São Paulo, SP, Brasil 
  
Os animais recebem diversos estímulos do ambiente. Estes estímulos são percebidos através 
de modalidades sensoriais como visão, olfato, audição, tato e paladar entre outras. A 
disciplina que estuda quais são as modalidades sensoriais utilizadas pelos animais e a 
importância dessas modalidades em diversos contextos é a ecologia sensorial. No LESCA, 
realizamos estudos de ecologia sensorial utilizando diversos grupos de aracnídeos, tais como 
aranhas, amblipígios, escorpiões e opiliões. Também estudamos interações presa-predador e 
evolução de aracnídeos. Trabalhos realizados por nosso grupo já demonstraram a importância 
da quimiorrecepção no aprendizado e o uso da olfação para detectar alimento em opiliões. 
Mostramos ainda que alguns opiliões esfregam glândulas sexualmente dimórficas no 
substrato, provavelmente deixando rastros químicos que atuam na comunicação 
intraespecífica. Adicionalmente, utilizamos alguns tipos de cerdas de opiliões como caracteres 
filogenéticos. Na linha de interação presa-predador, encontramos que a carapaça espessa serve 
como armadura protegendo o opilião contra a predação de aranhas. No entanto, a aranha 
marrom é capaz de encontrar e morder locais menos protegidos dos opiliões, como 
articulações. Além disso, descrevemos a morfologia da glândula, o comportamento e a 
composição química e da secreção defensiva do opilião. Nossos estudos em andamento 
abordam questões diversas de ecologia sensorial, como: pistas utilizadas para o retorno ao 
abrigo; papel da olfação e da quimiorrecepção de contato na seleção de habitat; morfologia 
interna e evolução de cerdas e glândulas. Tanto a ecologia sensorial quanto as interações 
presa-predador em aracnídeos ainda são muito pouco exploradas em nível mundial. Nosso 
laboratório tem contribuído para suprir esta lacuna no conhecimento. 
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Cidades hospitaleiras: Percepções de hospitalidade no 

turismo adaptado na cidade de São Paulo.  
Esp.Eduardo Duarte do Nascimento1, Prof. Dr. Luiz Octavio de Lima Camargo²  

1 Escola de Artes Ciências e Humanidades, São Paulo, SP, Brasil. 
²Escola de Artes Ciências e Humanidades, São Paulo, SP, Brasil. 

 
 Dados das Organizações das Nações Unidas (ONU) mostram que a população de pessoas 
deficientes no mundo, representa cerca 15% da população [1]. No Brasil de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há uma grande soma de pessoas com 
deficiência (PCD), sendo que 23,9% da população possui pelo menos algum tipo de 
deficiência[2]. Na atualidade há uma gama de direitos conquistados pelos PCD’s que 
proporciona maior inserção na sociedade e no consumo, desta forma o turismo adaptado 
desponta como uma segmentação na oferta turística. Integrante desta realidade a cidade de 
São Paulo oferece serviços públicos de acessibilidade em diversas esferas, entre eles os locais 
de visitação turística[3]. No turismo, as atitudes hospitaleiras são esperadas pelos usuários 
durante todo roteiro de visita[4]. Entre os conceitos que abarcam o tema hospitalidade destaca-
se o acolhimento das pessoas, durante sua permanência em um local[5]. Com base neste 
cenário o objetivo geral desta pesquisa visa identificar e analisar as percepções das pessoas 
com deficiência sobre a hospitalidade no turismo adaptado na cidade de São Paulo. E como 
objetivos específicos: analisar o grau de utilização do turismo adaptado na cidade por pessoas 
com deficiência ou com mobilidade reduzida; averiguar a qualidade das estruturas preparadas 
para receber o turismo adaptado no município; identificar o grau de satisfação das pessoas 
com deficiência em relação ao que anseiam às atitudes hospitaleiras quando inseridos em 
atividades turísticas na cidade. Como método será utilizada a observação participante por 15 
horas em cada dos 5 locais turísticos preestabelecidos na cidade de São Paulo, de modo que 
durante a observação serão identificados os possíveis colaboradores para participação das 
entrevistas semiestruturadas. Após as transcrições e análises das entrevistas, serão formadas 
categorias de análise relacionando aos conceitos do turismo adaptado e da hospitalidade[6]. 
Espera-se com resultados obtidos, seja possível subsidiar o avanço das políticas públicas, no 
que tange a hospitalidade nas atividades turísticas que envolvem acessibilidade. 
Palavras Chave: Hospitalidade, cidades hospitaleiras, turismo adaptado, pessoas com 
deficiência, cidade de São Paulo.  
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Disponível em: < http://migre.me/rmVXY >. Acesso em: 23 junho 2015. 
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em:< http://migre.me/rmVZe >. Acesso em: 24 junho 2015. 
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Mercado, fé e engajamento: trajetória à esquerda da 

Editora Vozes 
João Elias Nery1 

1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
 
 

O objetivo principal da pesquisa é analisar a Vozes como editora de oposição tendo a coleção 
“Zero à Esquerda” como legitimadora desse posicionamento editorial no período de 
consolidação da democracia brasileira, nos anos 1990. A pesquisa pretende, também, verificar 
as relações que se estabeleceram entre o posicionamento editorial da Vozes nos tempos de 
ditadura civil-militar (1964-1985) e o que possibilitou a publicação de 29 livros de crítica ao 
Neoliberalismo na coleção. O pressuposto que orienta a pesquisa é de que a Coleção “Zero à 
Esquerda” reforça o posicionamento editorial da Vozes, que com o fim da ditadura civil-
militar, passou a exercer a crítica ao modelo de Estado que emerge no período posterior, o 
Neoliberalismo. Os procedimentos de pesquisa adotados serão: revisão bibliográfica, pesquisa 
documental e entrevista com autores e editores. 
A metodologia adotada e o foco da pesquisa possibilitarão: 
- Identificar a atuação da Editora Vozes como parte da estratégia da Igreja Católica de 
participar do mercado editorial; 
- Analisar o papel desempenhado pela Coleção “Zero à Esquerda” para a Editora Vozes 
entendendo-a como editora de oposição. 
- Estabelecer relações entre a Coleção “Zero à Esquerda” e a história do mercado editorial 
brasileiro no que se refere a coleções; 
- Analisar a proposta editorial da coleção, sua repercussão nos meios intelectuais e na mídia; 
- Descrever o desempenho de mercado identificando livros publicados - temas, autores, 
exemplares vendidos. 
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Governança em redes interorganizacionais: Relato 

Integrado e planejamento ambiental 
Jaqueline Nichi 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
 

A recente crise econômica global tornou a transparência um valor para as corporações, 
influenciando o surgimento de um “mercado verde” de relatórios de sustentabilidade com 
crescente adesão em âmbito internacional e que se consolida como novo instrumento de 
gestão socioambiental. O tema desta pesquisa enfoca o caso do International Integrated 
Reporting Council (IIRC), rede interorganizacional sem fins lucrativos formada por múltiplos 
atores, entre empresas, agências reguladoras, consultorias e acadêmicos. O quadro 
(framework) de Relato Integrado (<IR>) proposto pelo IIRC prevê a integração do sistema de 
gestão triple bottom line (TBL) para demonstrar como a organização cria valor ao longo do 
tempo, e para seus diversos públicos, a partir da prevenção, mitigação ou readequação de 
aspectos da gestão sustentável, influenciando a tomada de decisão em temas como mudanças 
climáticas e resíduos sólidos. Utilizando como base teórica a perspectiva da Teoria 
Institucional e da Nova Sociologia Econômica (NSE), que explica o desenvolvimento dos 
mercados a partir construções sociais (GRANOVETTER, 1985)1, esta pesquisa visa explorar 
o processo de institucionalização do IIRC2, do ponto de vista de sua governança em rede e das 
relações intrínsecas à mesma, a fim de compreender seu processo de legitimação. Para isso, o 
método adotado foi o de estudo de caso, com uma análise histórica do IIRC, desde sua 
fundação, em 2010, até o lançamento do primeiro modelo de Relato Integrado, em dezembro 
de 2013. Como resultado, serão detalhados seu desenho institucional e a rede de relações 
interorganizacionais subjacente para compreender como este sistema se legitima a ponto de 
ser considerado padrão de qualidade no relato da gestão socioambiental corporativa. 
Conceitos baseados no neoinstitucionalismo (HALL e TAYLOR, 2003) fundamentam as 
dinâmicas institucionais no contexto do mercado neoliberal e sua relação com a 
sustentabilidade.  
 
Palavras-chave: relatórios de sustentabilidade, Relato Integrado, redes interorganizacionais, 
Governança, planejamento ambiental  
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[4] HALL, P. A.; TAYLOR, R. CR. The three versions of neo-institutionalism. Lua nova: 
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Morte de células beta pancreáticas induzida por 

progesterona: como isso se relaciona ao mecanismo 
molecular envolvido no diabetes gestacional? 
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Priscila Praxedes-Garcia3 e Anna Karenina Azevedo-Martins1 

 
1Escola de Artes, Ciências e Humanidades, USP, São Paulo, Brasil; 2Departamento de Fisiologia da USP, São 

Paulo, Brasil; 3Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil 
 

Durante a gestação, a incapacidade das ilhotas pancreáticas maternas em responder à demanda 
aumentada de insulina pode resultar no diabetes gestacional (DG). Os estrógenos e a 
progesterona têm sido implicados no desenvolvimento dessa condição que surge, tipicamente, 
no segundo trimestre da gestação, quando os níveis desses hormônios estão elevados. Os 
efeitos diabetogênicos da progesterona na gravidez têm sido explicados pelo aumento da 
resistência à insulina nos tecidos periféricos, contudo, como receptores de progesterona são 
expressos em células β, considera-se que esse hormônio exerça efeito direto sobre essas 
células. Estrógenos, por outro lado, têm sido associados a uma função anti-diabética. Assim, 
os objetivos desse trabalho foram estudar e caracterizar os efeitos da progesterona e estriol na 
morte de células RINm5F produtoras de insulina. As células foram incubadas com 
progesterona (0 a 100 µM), na presença ou ausência de α-tocoferol (40 µM) e/ou o estriol (25 
µM) durante 24 ou 48 h. Após esses períodos, as células foram coletadas e avaliadas quanto à 
integridade de membrana e fragmentação de DNA por citometria de fluxo. A morte celular 
por apoptose foi confirmada pela detecção da atividade de caspases. A expressão de proteínas 
envolvidas no estresse de retículo tais como CREB-2 e CHOP foi avaliada por Western 
blotting. Verificou-se que a apoptose induzida pela progesterona foi atenuada pela pré-
incubação das células com α-tocoferol, sugerindo que o estresse oxidativo participe, pelo 
menos parcialmente, no efeito desse hormônio. Já a incubação das células com o estriol 
resultou em um aumento do número de células apoptóticas, embora este estrógeno tenha 
apresentado apenas um pequeno efeito sobre as células. A progesterona também aumentou a 
expressão das proteínas CREB-2 e CHOP de modo dependente do tempo e da concentração. 
Em conjunto, esses resultados sugerem que a progesterona possa contribuir para o 
desenvolvimento do DG, através de um efeito tóxico direto sobre as células produtoras de 
insulina, o que depende da geração de radicais livres e envolve o estresse do retículo 
endoplasmático. 
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O Estampar na Arte-Educação: um estudo de caso no 

Ensino Médio 
Aymê Okasaki1e Antonio Takao Kanamaru1  
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A presente pesquisa de mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Têxtil e Moda, tem 
como linha de pesquisa o projeto de têxtil e moda. A investigação versa sobre a criação de um 
projeto educativo, com material didático aos discentes, complementar à disciplina de Artes do 
Ensino Médio; que utilize as técnicas artesanais de estamparia têxtil. A análise do 
ensino/aprendizagem do design de superfície ainda é um campo pouco explorado. À vista 
disso, a utilização da estamparia têxtil como elemento artístico em sala de aula se justifica 
pela inserção de diferentes meios e suportes da arte contemporânea, ponto importante a ser 
abordado no Ensino Básico de educação. Para confeccionar o projeto educativo foram 
levantadas quais eram as técnicas artesanais mais populares e acessíveis – carimbos de 
madeira e EVA, tie dye, estêncil e desenhos com canetas para tecido – por meio de obras das 
autoras Renata Rubim[1] e Evelise Rütschilling[2], principalmente. As atividades foram 
formatadas segundo os conteúdos direcionais do Ministério da Educação – MEC[3], e 
orientadas pela Abordagem Triangular, da educadora Ana Mae Barbosa[4]. Para avaliação e 
correção desta proposta foi realizado um estudo de caso, realizando atividades de leitura de 
estampas, produção artesanal de arte estampada e contextualização das imagens produzidas e 
criadas. Participaram da pesquisa 38 alunos do primeiro ano do Ensino Médio, da escola Etec 
Presidente Vargas, da cidade de Mogi das Cruzes, durante um semestre. Os resultados finais 
para avaliação foram obtidos por meio de entrevistas, questionários e observação participante 
dos alunos e professora envolvidos. A análise dos processos de aprendizagem também foi 
descrita em um diário de campo; verificando se os objetivos educativos foram alcançados. 
Todo o projeto visa debater a estamparia como arte visual e atenta para a importância da 
atualização das práticas de arte-educação no Brasil. 
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Ações e Programas para o alcance de Cidades Mais 

Sustentáveis   
 Luana Maia Oliveira1 
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A função das cidades na discussão sobre o desenvolvimento sustentável foi abordada pela 
primeira vez em 1994 durante a primeira Conferência sobre Cidades e Vilas Sustentáveis 
Europeias em Aalborg na Dinamarca. Desde então as cidades vem ganhando muita relevância 
devido a sua capacidade de contribuição para o alcance de mais sustentabilidade urbana. De 
acordo com dados do departamento de relações econômicas e sociais das Nações Unidas, 
estima-se que, em 2050, 66% da população mundial será urbana. Este dado denota a 
necessidade de um olhar atento para a sustentabilidade urbana e o papel das cidades na 
sustentabilidade planetária. Se por outro lado, as cidades demandam muita energia, 
infraestrutura e alimentos, requerendo muitos recursos naturais e causando impactos que 
transbordam seus limites urbanos, elas possuem capacidade de inovação para resolver efeitos 
ambientais devido ao seu potencial de construir novas tecnologias, melhorar a eficiência da 
produção em muitos processos industriais, além de criar “trabalhos verdes” bem remunerados 
em diversos setores como construção, manufatura e tecnologia. Neste contexto, este estudo 
pretende identificar as ações e programas que levam ao atingimento de cidades mais 
sustentáveis.  O referencial para avaliar o grau de sustentabilidade de uma cidade serão os 
Compromissos de Aalborg, um conjunto de compromissos elaborados dez anos após a 
primeira conferência sobre cidades e vilas europeias. Como resultado geral espera-se ter um 
quadro de referências de ações e programas aplicáveis a cidades que visam mais 
sustentabilidade.  
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No presente modelo em NetLogo, implementou-se um código onde patches genotipicamente 
homogêneos, reproduzem-se no mapa composto de 64 x 64 células. Buscam parceiros entre 
si, seguindo algumas orientações. O par reprodutivo deve estar dentro de uma determinada 
distância genética (G) e espacial (S). Estes parâmetros definem qual a máxima divergência 
genotípica permitida para a reprodução (G) e qual a distância espacial máxima entre dois 
possíveis parceiros reprodutivos (S). Além destes, o sliderM determina a probabilidade de 
ocorrer mutação nos genótipos resultantes das reproduções e A a amplitude, i.e., a quantidade 
de mudança sofrida pelo genótipo do agente. A princípio, geneticamente homogêneos, todos 
os indivíduos podem potencialmente formar pares. Contudo, com ocorrência de trocas 
genéticas e mutações, na formação da prole, aumenta-se a diversidade genética e há 
isolamento reprodutivo entre indivíduos. Obteu-se especiação dos agentes, ocorrência de 
corredor de fluxo gênico e mapa robusto de combinação de parâmetros.  
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O cronotipo é uma propriedade do sistema de temporização circadiana [1]. Dessa forma, o fato 
de se haver pessoas com diferentes rendimentos em suas atividades, em relação ao período do 
dia, pode ser explicado pela variação das expressões rítmicas de padrões biológicos e 
comportamentais, próprios da tipologia circadiana de cada indivíduo. A população pode ser 
inicialmente dividida em três cronotipos básicos: matutino, vespertino e intermediário. Neste 
trabalho, o objetivo principal é o de levantar, por meio de uma versão online do Questionário 
de Cronotipo de Munique (MCTQ) [2], a predominância de cada cronotipo na população de 
acadêmicos da Escola de Artes Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
(EACH-USP). Há ainda a proposta de se investigar, usando as inscrições no banco de dados, 
quais os possíveis fatores determinantes para os cronotipos dessa população, distribuídos em 
um continuum de extrema matutinidade à extrema vespertinidade. No MCTQ, o cronotipo é 
calculado a partir dos horários de sono nos dias de semana comparados com os dias livres 
(nos quais não há obrigação social como trabalho e estudo). Além disso, é obtido o horário do 
“meio do sono”, a fim de classificar o período em que o organismo das pessoas tende a iniciar 
o episódio de sono. A avaliação dos cronotipos reflete as diferenças individuais nos 
organismos, que são regulados temporalmente ao longo das 24h de um dia. Sabe-se que esse 
tipo de regulação fisiológica do organismo é em parte herdada geneticamente e também 
reflete um ajuste temporal aos sinais ambientais, tais como o ciclo dia/noite. Possibilitar então 
que a população tenha conhecimento, tanto sobre a existência dessas variações de expressões 
rítmicas, quanto do seu próprio cronotipo, é fundamental para que se diminua a crença em 
estereótipos que discriminam indivíduos, seja por não estarem aptos a se adequar aos horários 
de trabalho ou estudo socialmente estabelecidos, ou por apresentarem maior déficit de sono na 
realização dessas atividades. 
 
Palavras-chave: Cronotipo, ritmo circadiano, matutinidade-vespertinidade, hábito de sono.  
 
[1] M.F. Alam; E. Tomasi; M.S.L.R. Areas; L. Menna-Barreto – J. bras. psiquiatr. vol.57 no.2 
RJ, (2008). 
[2] Munich Chronotype Questionnaire (MCTQ) by Till Roenneberg and Martha Merrow at 
Ludwig-Maximilians University (LMU) Munchen. 
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O Conhecimento Tradicional dos Pescadores da Praia do 

Forte-BA e o Projeto Tamar 
 Bárbara Caroline Santos de Oliveira 1 e Silvia Helena Zanirato¹ 

1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar de que modo a comunidade de Pescadores da 
Praia do Forte-BA contribuiu, através da transmissão do seu conhecimento tradicional, para as 
ações de conservação do Projeto Tamar. A Praia do Forte está localizada no Munícipio de 
Mata de São João, distante 80 Km² da capital do Estado, Salvador (IBGE). O Tamar é o 
pioneiro e maior projeto de conservação das espécies de tartarugas marinhas no Brasil, 
reconhecido nacionalmente e internacionalmente pelo trabalho que desenvolve. A Praia do 
Forte é o onde foi instalado uma, das três primeiras bases de pesquisa do Projeto Tamar, em 
1982 (FUNDAÇÃO PRÓ-TAMAR, 2000). Antes do Tamar, os conhecimentos sobre as 
tartarugas marinhas, especialmente no Brasil, eram propriedade exclusiva dos pescadores, os 
quais orientaram o Tamar sobre o modo de vida desses animais. Na realização da pesquisa de 
campo foi identificado que o conhecimento dos pescadores da Praia do Forte sobre o modo de 
vida das tartarugas marinhas se configura como conhecimento tradicional (DIEGUES, 2000). 
A metodologia de pesquisa utilizada são entrevistas semi-estruturadas como método, 
constituindo uma pesquisa qualitativa (BONI E QUARESMA, 2005; MINAYO, 1996). As 
entrevistas foram realizadas com os pescadores mais antigos e com representantes do Projeto 
Tamar da Praia do Forte, recorrendo à memória dos entrevistados por concordar com Bosi 
que, “fica o que significa” (BOSI, 1994) e assim conhecer as relações existentes entre os 
pescadores e as tartarugas marinhas antes e depois da chegada do Projeto Tamar na Praia do 
Forte. A pesquisa ainda esta em andamento e será concluída até agosto do ano de 2016, 
procurando reconhecer o conhecimento tradicional não como estágio anterior ao 
conhecimento cientifico mas, como conhecimento fundado em uma logica distinta das 
ciências ocidentais. 
 
Palavras-chave: Conhecimento Tradicional, Comunidades de Pescadores, Projeto Tamar. 
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Clonagem e caracterização da enzima epóxido hidrolase de 

Trichoderma reesei 
Gabriel Stephani de Oliveira1, Patricia Pereira Adriani1 e Felipe Santiago Chambergo1 

1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
 

As enzimas são importantes moléculas biológicas amplamente estudadas e utilizadas em 
atividades econômicas. As epóxido hidrolases são enzimas que catalisam a hidrólise de 
epóxidos a seus correspondentes dióis[1], e diversos estudos demonstram seu grande potencial 
para aplicações biotecnológicas industriais e em técnicas de biorremediação. O 
desenvolvimento de processos industriais, que envolvem EHs, visam a utilização da 
enantioseletivade da enzima, com o objetivo de separar as moléculas enantiomeras[2]. Análises 
de bioinformática do genoma de Trichoderma reesei, realizadas pelo “Joint Genome Institute” 
(JGI, USA) (http://genome.jgi-psf.org/Trire2/Trire2.home.html), permitiram identificar o 
gene codificador de uma suposta enzima epóxido hidrolase (TrEH 2), de Trichoderma reesei, 
constituída por 343 aminoácidos e massa molecular de 38,2 kDa. As etapas de clonagem no 
vetor de expressão pProEX-HTa (Life Technologies, USA), expressão em Escherichia coli 
BL 21, e purificação da enzima epóxido hidrolase 2 (TrEH 2) do fungo Trichoderma reesei, 
já foram concluídas. A determinação dos parâmetros de cinética enzimática foram realizadas 
através do teste colorimétrico vermelho[3], e demonstrou que TrEH 2 é enantioseletiva e tem a 
maior eficiência catalítica sobre os substratos óxido de estireno (racêmico), (R)-óxido de 
estireno, (S)-óxido de estireno, em comparação com epóxido hidrolases já descritas de outros 
organismos. Este estudo é o pioneiro na descrição e caracterização de hidrolases epóxidas do 
fungo Trichoderma reesei, e deve contribuir para os estudos para aplicações biotecnológicas 
desta enzima. 
 
Palavras-chave: Epóxido hidrolase, enzima, Trichoderma reesei 
 
Trabalho apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).  
 
[1] Li, N., Zhan, Y., Feng, H. (2009) Biochemical characterization and transcriptional 
analysis of the epoxide hydrolase from white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium. Acta 
Biochim Biophys Sin: 638–647 
[2] Lee E.Y, Shuler M.L., (2007) Molecular Engineering of Epoxide Hydrolase and Its 
Application to Asymmetric and Enantioconvergent Hydrolysis. Biotechnology and 
Bioengineering, 98, 2. 
[3] Cedrone, F., Bhatnagar T., Baratti, J.C. (2005) Colorimetric assays for quantitative 
analysis and screening of epoxide hydrolase activity. Biotechnology Letters, 27: 1921–1927. 
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Megaeventos e dinâmicas socioespaciais: Uma análise 

sobre o bairro de Itaquera - São Paulo. 
Filipe Vieira de Oliveira11

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo – EACH/USP 
  

Os megaeventos esportivos possuem características específicas que os colocam como grandes 
propulsores de desenvolvimento econômico e social através do discurso do poder público 
sobre o possível legado que estes deixariam para as localidades receptoras, além de ter grande 
apelo midiático e promover uma imagem mais qualificada das cidades que os recebem. Outro 
fator é que os megaeventos promovem grandes transformações espaciais nos locais de 
competição por meio da instalação de equipamentos esportivos e infraestruturas urbanas 
“necessárias” para sua realização. Neste contexto, este trabalho analisou a dinâmica 
socioespacial no bairro de Itaquera localizado na Zona Leste do Município de São Paulo a 
partir de uma série de intervenções no espaço urbano da região para a realização do da Copa 
do Mundo de Futebol FIFA 2014. Verificamos que um dos mais claros efeitos dessa dinâmica 
é a valorização e a expansão do mercado imobiliário, que não é algo tão incomum, mas que 
atualmente, sob o contexto da periferia promove determinadas contradições na medida em que 
esse mercado encontra no espaço periférico novas maneiras de se reproduzir. A pesquisa 
demonstrou que em Itaquera, as transformações socioespaciais provocaram em um primeiro 
momento a especulação imobiliária a partir da valorização do espaço tanto pela proposta de 
construção do estádio popularmente conhecido como “Itaquerão” quanto pelas obras de 
infraestrutura que alteraram significativamente a estrutura urbana do bairro. Como 
consequência, identificamos que a valorização imobiliária causou processos de 
gentrificação12, ou seja, em sua grande maioria, os moradores da região não suportaram o 
aumento no preço dos aluguéis e dos imóveis. Segundo dados coletados, a valorização 
imobiliária percebida em Itaquera entre 2010 e 2014 foi maior que em outras áreas da cidade 
– o metro quadrado em Itaquera passou de 1.500 reais para mais de 4.000 reais e o preço dos 
aluguéis dobrou de 10 reais para 20 reais o metro quadrado nesse período13

Palavras-chave: Megaeventos, Mudanças Socioespaciais, Itaquera (São Paulo). 

. Em uma região 
empobrecida, que é resultado do processo de periferização da cidade de São Paulo e com 
visíveis desigualdades sociais, a valorização imobiliária acaba acirrando as contradições desse 
processo. Sem nenhum controle por parte do Estado, que observamos é o maior patrocinador 
destes megaeventos esportivos e atuam como parceiros das entidades organizadoras e de 
empresas com interesses específicos que sobrepõe às necessidades urbanas e sociais da 
população em Itaquera. Uma segunda constatação foi a expansão do mercado imobiliário. No 
período estudado foram identificados diversos novos empreendimentos imobiliários de 
características sociais médias e média alta. A dinâmica socioespacial em Itaquera ao que 
pudemos concluir transformou rapidamente o espaço urbano da região, alterando a paisagem e 
o valor de troca do solo urbano dando origem a uma nova centralidade, tanto pelo megaevento 
quanto pelas grandes obras de infraestrutura. O espaço urbano, como um produto social é a 
condição para a realização dos megaeventos e de grandes projetos urbanos, onde diversos 
interesses provocam contradições que em certa medida reproduzem grandes desigualdades 
socioespaciais. 

                                                 
11 filipeoliveira@usp.br 
12 Trata-se da expulsão de moradores devido ao aumento do valor dos imóveis ou desapropriações. 
13 Índice FIPE/ZAP. Disponível em http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/. Acesso em 25/03/2015. 
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USO PÚBLICO EM PARQUES URBANOS 
 

Coordenação: Prof. Reinaldo Pacheco e Prof. Sidnei Raimundo 
 
Desde 2013, no semestre par, temos oferecido uma Disciplina Optativa Livre com a temática 
do Uso Público em Parques Urbanos. A disciplina em três anos teve a procura de cerca de 180 
estudantes. Esta iniciativa surgiu em função de um acúmulo de trabalhos de pesquisas, 
especialmente no tocante ao convênio DERSA/USP em relação ao planejamento do uso 
público dos parques recebidos pelos municípios de Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São 
Paulo, São Bernardo do Campo e Santo André como compensação ambiental pela passagem 
do trecho sul do rodoanel. Além disso, notou-se no campo dos Estudos do Lazer no Brasil 
uma incipiência em relação a sistematização dos estudos sobre lazer nos parques urbanos 
também por meio da pesquisa FAPESP realizada no Parque Ecológico do Tietê acerca do uso 
público dos campos de futebol de várzea. Desta forma, esta atividade pretende divulgar o 
campo de estudos sobre os parques urbanos realizados na EACH e será feita em conjunto com 
os cerca de 50 estudantes que estão cursando atualmente a disciplina optativa, contando com a 
participação de colegas convidados que recentemente concluíram suas pesquisas. 
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Trabalho 1 – TCC 
 

Parque do Povo nomeado como Mario Pimenta Camargo: 
história, transformações e gestão. 

 
Camila Valezi Bovolenta - Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Pacheco 

 
Resumo: Importantes para as cidades e seus habitantes, não só com relação às questões 
ambientais, mas também como equipamentos de lazer, os parques públicos urbanos têm sua 
gestão como peça fundamental para seu bom funcionamento, não os deixando tornar locais 
degradados e\ou subutilizados. Assim este trabalho teve como objetivo mostrar as 
transformações ocorridas ao longo dos anos no Parque do Povo Mario Pimenta Camargo, 
localizado no bairro do Itaim Bibi em São Paulo, e mais especificamente de que forma se deu 
sua gestão, como ela é atualmente; além de abordar informações sobre a parceria com 
empresa privada, verificar a programação do parque e se essa atende aos anseios da população 
local frequentadora. Para tal, optou-se pela pesquisa descritiva e as técnicas de observação, 
entrevista e pesquisa documental e bibliográfica. Notou-se que apesar de surgir como local de 
prática do futebol de várzea, motivo pelo qual foi tombado como patrimônio pelo 
CONDEPHAAT, suas características foram reestruturadas para atender ao novo bairro da 
elite paulistana que surgia. Hoje é um exemplo de parque limpo, bem conservado, com 
manutenção sempre em dia realizada por parceria com empresas privadas, mas que deixa a 
desejar quando o assunto são suas atividades oferecidas. A população frequentadora reclama 
por mais programação cultural, eventos, cursos e outras possibilidades que poderiam ser 
perfeitamente atendidas através de mais projetos e até mesmo parcerias com universidades, 
ONGs, empresas privadas e outras secretarias da própria prefeitura. 
 
Palavras chaves: Parques públicos urbanos. Gestão. Parque do Povo Mario Pimenta 
Camargo. 
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Trabalho 2 – IC (Bolsa Institucional USP) 
 

As responsabilidades dos diversos atores sociais envolvidos 
na questão de uso público e na elaboração de planos do 
Parque da Várzea do Rio Embu-Mirim, instalado como 

forma de compensação ambiental, no trecho sul do 
Rodoanel, no município de Embu das Artes, SP. 

 
Thaís Passos Correia - Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Pacheco 

 
Resumo: O Parque da Várzea do Rio Embu-Mirim, localizado na cidade de Embu das Artes, 
no estado de São Paulo, está sendo construído próximo ao trecho sul do Rodoanel como uma 
medida obrigatória de compensação ambiental pelos impactos causados pela construção dessa 
obra viária e também tem como objetivo a preservação da várzea do Rio Embu Mirim. Além 
da preservação ambiental, o parque proporcionará lazer para as comunidades do seu entorno 
oferecendo oportunidades recreativas e educacionais e sugerirá ações para mudanças de 
atitudes e comportamentos da sociedade na sua relação com a natureza. É importante ressaltar 
a possibilidade de o parque ser considerado como um parque de uso intensivo e, assim, 
possuir um plano diretor ou ser realmente observado como uma unidade de conservação e, 
desse modo, apresentar um plano de manejo. O objetivo dessa pesquisa é verificar as 
responsabilidades dos diversos atores sociais (comunidade, governo municipal e estadual) na 
questão de uso público da área e da elaboração de planos.  
 
Palavras-chave: parques urbanos, plano de manejo, uso público.  
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Trabalho 3 – IC Voluntária, realizada em intercâmbio 
 

Parque Verde do Mondego - Coimbra, Portugal: gestão e 
uso público 

 
Yuli Della Volpi - Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Pacheco 

 
Resumo: A presente pesquisa se refere a um estudo de caso acerca do Parque Verde do 
Mondego, localizado na cidade de Coimbra, em Portugal e objetiva compreender a gestão da 
área e o uso público do espaço. Para tanto, foram realizadas pesquisa bibliográfica e 
documental, diversas visitas ao parque e uma entrevista com o atual responsável pela 
administração do local. Pôde-se, através do estudo, compreender o processo de criação do 
Parque Verde, sua concessão para empresas privadas e seu uso pela população da cidade de 
Coimbra. Verificou-se, ainda, a carência de atividades de animação sociocultural na área e os 
conflitos existentes entre setor público e privado. 
 
Palavras Chave: Parques Urbanos, Uso público, Terceirização. 
 

 

Trabalho 4 – TCC 

Parques Acessíveis? Um estudo sobre o uso destes espaços 
pelas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida 

Bruna Gonçalves Heleno  - Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Pacheco 

Resumo: Este trabalho discute a temática Acessibilidade em Parques. Com base na legislação 
específica sobre acessibilidade e, principalmente, utilizando os princípios do Desenho 
Universal e os parâmetros da Norma Técnica Brasileira 9050:04; foram analisados seis 
parques localizados na zona leste de São Paulo: Parque Santa Amélia, Parque Chácara das 
Flores, Parque Chico Mendes, Parque Piqueri, Parque Raul Seixas e Parque Ecológico do 
Tietê - Núcleo Engenheiro Goulart - e constatou-se que nenhum deles está acessível a todas as 
pessoas.  

Palavras-chave: Acessibilidade. Deficientes. Desenho Universal. Lazer. Parques. 
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Trabalho 5 – TCC 

Prainha do Riacho Grande: importância deste espaço de 
lazer aos moradores do grande ABC, perfil dos usuários e 

estudo acerca da revitalização do local 
Mayara Rodrigues Campi - Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Pacheco 

 
Resumo:O lazer, praticado no tempo livre e que varia de acordo com os interesses culturais 
de cada indivíduo, é direito que consta na Constituição Federal desde 1988 e é fundamental 
para a qualidade de vida e desenvolvimento humano. O lazer em regiões de represas e 
barragens vem se tornando algo comum devido a beleza natural destes locais somada à 
escassez de espaços de lazer que proporcionem contato direto com a natureza nas metrópoles. 
O homem então se apropria destes espaços para a prática do lazer, o que pode ser benéfico 
social e economicamente, dependendo da forma como o lazer e o turismo são planejados no 
local. A Prainha do Riacho Grande localiza-se no município de São Bernardo do Campo e 
recebe um número considerável de visitantes que buscam o lazer acessível. Esta pesquisa visa 
mostrar a importância do referido local como um importante espaço de lazer ao morador do 
ABC paulista, bem como traçar o perfil dos visitantes e estudar a recente revitalização pela 
qual o local passou.  

Palavras-chave: Riacho Grande; Lazer em represas; Revitalização; ABC Paulista  
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Trabalho 6 – TCC 

Um espaço para infância: vivências e possibilidades 
lúdicas nos parques urbanos 

Júlia de Almeida Darabos - Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Pacheco 

Resumo: Descobrimos tardiamente que as crianças não são homens e mulheres em escala 
reduzida. Essa passividade e dependência da criança dá responsabilidade aos pais de 
assumirem os seus deveres, provendo e exigindo, que todos os seus direitos sejam atendidos. 
Ao brincar e se divertir, a criança experimenta e constrói, foge em parte da dependência e 
encontra uma maneira de se defender dentro de um mundo feito para os adultos. Este artigo 
tem como objetivo principal descobrir se os parques públicos na região metropolitana de São 
Paulo oferecem estruturas adequadas para suprir a demanda do lazer infantil e garantir que o 
direito da criança de brincar seja atendido também como uma necessidade, assim como a 
educação, a alimentação e a saúde. Neste artigo, foram analisados os Parques Água Branca, 
Villa Lobos e Burle Marx com base na pesquisa exploratória, análise de artigos científicos e 
pesquisa de campo, buscando verificar se estes parques atendem as necessidades do lazer da 
criança, disponibilizando não só o espaço, mas também materiais, programas lúdicos e 
diversidade de ambientes para o seu desenvolvimento através da brincadeira.  Palavras-
chave: Parques Urbanos; Lazer Infantil; Direito da Criança. 

 

Trabalho 7 – TCC 

Análise de gestão de parques urbanos: estudo de caso 
Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello em 

Mogi das Cruzes/SP 
Danielle Mayume Tanaka - Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Pacheco

 

Resumo: Analisa-se a gestão do Parque Natural Municipal Francisco Affonso de Mello, 
localizado no município de Mogi das Cruzes, considerando a importância dos parques 
urbanos no atual cenário nas cidades. Para tanto foram realizados levantamentos 
bibliográficos, visitas ao parque e entrevistas com gestores. Busca-se uma análise pautada na 
questão do uso público e do direito ao lazer e o papel da animação sociocultural nos parques 
urbanos. Pode-se perceber a importância de uma gestão pública comprometida tanto com a 
conservação quanto com o uso público e verifica-se o grande potencial do parque que ainda 
pode ser usufruído por meio de projetos adequados de animação socioambiental.   

Palavras-chave: Parque Natural Municipal, Gestão, Uso Público.  
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Avaliação do potencial de recuperação da qualidade das 
águas dos lagos do Parque Ibirapuera, São Paulo –SP com 

auxílio de Wetlands contruídos  
Camila Catarine Rodrigues Paulini1, Marcelo A. Nolasco1  

1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
 

Este projeto de pesquisa, objetiva desenvolver estudo para a melhoria da qualidade das águas 
dos lagos do Parque Ibirapuera na cidade de São Paulo. Para isso, uma das soluções a serem 
avaliadas, consiste na investigação do potencial da utilização da tecnologia Wetland 
construído como pós-tratamento da estação com sistema de flotação por ar dissolvido, em 
operação no local. O sistema Wetland faz parte de uma categoria de tratamentos de águas 
residuárias e demais tipos de águas poluídas. Considerada uma tecnologia de baixo custo 
capital e operacional. Sua aplicação tem sido empregada no tratamento de águas residuárias 
agrícolas, esgotos sanitários, efluentes industriais, e runoff urbano e rural1. Essa tecnologia, 
algumas vezes denominada de fitorremediação, se dá por um conjuntos de fenômenos que 
compreendem a interação de ampla diversidade de microorganismos na rizosfera, assimilação 
pelas plantas, filtração, adsorção, dentre outros2. A espécie a ser utilizada nesse experimento é 
o campim Vetiver (Chrysopogon zizanioides). O projeto contará com monitoramento no 
período de um ano e amostragem semanal para análise de parâmetros relacionados a 
elaboração de IQA (Índice de Qualidade de Água) das águas dos lagos e água pós tratamento 
via Wetland. Com o presente estudo, os resultados esperados encerram-se na expectativa de 
um impacto positivo sobre a qualidade das águas que chegam aos lagos. 
 
Palavras-chave: 1.Parque Ibirapuera. 2.Alagados construídos. 3.Fitorremediação. 4.Wetland. 5.IQA. 
 
 
[1] SEZERINO, P. H.; PHILIPPI, L. S. Utilização de um sistema experimental por meio de 
“wetland” construído no tratamento de esgotos domésticos pós tanque séptico. In: 
Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 9., 2000, Porto Seguro. 
Anais. Porto Seguro: ABES, 2000, p. 688-697  
[2] PILON-SMITS, E. Phytoremediation. Annual Review of Plant Biology. Colorado, 
USA. v. 56, p. 15-59. jan. 2005.  
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O sistema solar .. os genes .. o tempo biológico e a 

organização social humana  
Mario Pedrazzoli 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
 

Os resultados de nossos estudos recentes indicam que os horários de dormir e acordar das 
pessoas são influenciados, menos pelos relógios de ponteiros ou digitais, do que pelo padrão 
temporal dia/noite derivado da posição da terra e do sol no espaço e suas relações. Isso 
implica que os horários de dormir e acordar estão em desacordo com os fuso horários, ou seja, 
pessoas que vivem num mesmo fuso horário, mas em latitude e longitudes diferentes têm 
horários biológicos diferentes. Além das estruturas nervosas envolvidas no processamento 
deste sinal temporal associado ao claro/escuro natural, um grupo de genes está diretamente 
envolvido neste processamento, os chamados genes relógio. A observação dos resultados de 
nossos estudos mostra que um destes genes, denominado Per3, carrega uma variação que só 
existe em primatas e que parece estar associada a uma característica praticamente ubíqua 
nesta ordem de animais que é a diurnalidade; ficar acordado de dia e dormir a noite. O estudo 
destes genes e suas interações com as condições ambientais resultam numa melhor 
compreensão da evolução humana associada com as variações anuais do ciclo claro/escuro 
ambiental ao longo do clina latitudinal e suas consequências para saúde e organização social 
humana.  
 
Publicações em periódicos:  
1) Science  Reports. 2015, 18;5:9214 - Distribution and heritability of diurnal preference 
(chronotype) in a rural Brazilian family-based cohort, the Baependi study. von Schantz M, 
Taporoski TP, Horimoto AR, Duarte NE, Vallada H, Krieger JE, Pedrazzoli M, Negrão AB, 
Pereira AC. 
2) PLoS One. 2014,15;9(9):e107198.  
3) Sleep, Vol. 28, No. 1, 2005. Association of the Length Polymorphism in the Human Per3 
Gene with the Delayed Sleep-Phase Syndrome: Does Latitude Have an Influ ence Upon It? 
4) Genetics and Molecular Biology.;33(4):627-32, 2010. Interactions of polymorphisms in 
different clock genes associated with circadian phenotypes in humans. 
5) Revista Brasileira de Psiquiatia. vol.31 no.1 São Paulo  2009. Moléculas que marcam o 
tempo: implicações para os fenótipos circadianos. 
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Pêndulos e Corrida nas aulas de Eletromagnetismo: Três 

sugestões de experimentos de diferentes níveis de 
construção para aulas experimentais no Ensino de 

Ciências 
Aline Orvalo Pereira1, Vitor Martins Menezes1, Giuliana Coutinho Vitiello1, Patrícia Targon 

Campana1 
1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

 
 

O ensino de ciências deve ser repensado de forma que consiga unir melhor a teoria com a 
prática para que conceitos abstratos sejam mais facilmente compreendidos pelos alunos. Os 
experimentos podem ser uma ótima ferramenta para unir esses dois quesitos; além de serem 
um excelente meio para desencadear interações sociais eficazes entre professor e aluno, e 
serem responsáveis por gerar maior envolvimento e participação – consequentemente o 
interesse do aluno – com a aula [1]. A área da física de eletromagnetismo está totalmente 
relacionada com o cotidiano do aluno [2], por isso foram escolhidos três experimentos para 
demonstrar conceitos desse tema como uma proposta para melhorar o ensino de ciências. O 
objetivo desse trabalho foi construir e explicar três experimentos, retirados e adaptados da 
internet e de um livro, de nível simples, médio e avançado (níveis esses arquitetados pelo 
grupo), de baixo custo, que possam ser aplicados em sala de aula com o intuito de despertar o 
interesse dos alunos e aproximar a teoria da prática sobre conceitos relacionados a 
Eletromagnetismo. Foram utilizados materiais de baixo custo que podem ser obtidos 
facilmente pelos alunos e professor. Os experimentos escolhidos foram o “Pêndulo 
Fantasma”, a “Corrida Eletrostática” e o “Pêndulo Eletrostático”. Com esses experimentos 
explicamos conceitos de cargas elétricas, eletrização por contato, atrito, e indução, fluxo de 
cargas, força elétrica e alguns outros conceitos especificados no trabalho [3]. Para melhor 
elucidar foram construídos esquemas e desenhos explicando tais conceitos e fenômenos 
físicos envolvidos nos experimentos (acreditamos que esses esquemas e desenhos podem 
servir como excelente recurso e material didático para professores e educadores nas áreas das 
ciências). O presente trabalho foi realizado na disciplina de “Eletricidade e Magnetismo”, no 
ano de 2015, oferecida para o curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, na EACH-USP, 
sob a orientação da Professora Dra. Patrícia Targon Campana. 
 
Palvras-chave: Aulas experimentais, Ensino de Ciências, Experimentos de Eletromagnetismo, 

Experimentos de baixo custo. 
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Educação e transformações nas periferias de São Paulo 

Graziela Serroni Perosa, Adriana Santiago Rosa Dantas, Helena de Souza Marcon,  
Isamara Lopes, Lívia Lima da Silva e Taline de Lima e Costa14

 
 

Entre 2012 e 2015 realizou-se uma série de estudos sobre a relação entre educação e 
transformações dos grupos populares na cidade de São Paulo, sob a orientação da profa. 
Graziela Perosa. Neste painel, pretende-se apresentar os resultados de cinco pesquisas que 
abordam, de diferentes ângulos, esta mesma problemática. Adriana Dantas investigou a 
heterogeneidade social e a modificação da oferta escolar no distrito de Ermelino Matarazzo 
em seu mestrado em Estudos Culturais, com financiamento da Capes. Isamara Lopes, ex- 
aluna de Gestão de Políticas Públicas e bolsista PIBIC, realizou o levantamento de dados 
estatísticos sobre as características sócio-demográficas das subprefeituras da cidade de São 
Paulo. Helena Marcon, ex-aluna de Gestão de Políticas Públicas e bolsista da FAPESP, 
identificou e comparou as características sociais de famílias de uma escola pública e uma 
privada em Ermelino Matarazzo. A mestranda de Estudos Culturais Taline Costa interrogou 
o processo de expansão da Universidade Federal de São Paulo, tendo comparado as 
características sócio-demográficas dos estudantes dos cinco campi, antes e após a implantação 
da política de cotas nas universidades federais. Lívia Lima da Silva,  mestranda do programa 
Estudos Culturais, investiga a relação entre acesso ao ensino superior e o capital cultural de 
moradores de bairros periféricos de São Paulo que se autodefinem e são reconhecidos como 
escritores e promovem ou participam dos “saraus literários”. Os resultados sugerem um 
processo de diferenciação social, de modificação das aspirações educacionais e das práticas 
culturais cuja base objetiva foi o aumento gradativo da escolaridade em três gerações dos 
grupos familiares interrogados. Revela-se, ainda, a importância da aquisição do diploma do 
ensino médio como condição necessária para evitar a precariedade, para um projeto de 
estabilização e/ou de ascensão social que ocorreu na base da pirâmide social brasileira.    
 
Palavras chaves: Educação; diferenciação social; ascensão social, políticas públicas; acesso ao 

ensino superior.   
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Ermelino Matarazzo e da periferia. São Paulo, SP. Dissertação de Mestrado. Universidade de 
São Paulo, 2013. 
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“Projeto A fada do Dente” - Investigação dos fenótipos 

neuronais envolvidos no TEA e na DMD 
Graciela C. Pignatari1, Fabiele B. Russo1, Isabella R. Fernandes1, Raphael M. de A. Rosa da Cruz1, Katia de O. 
P. Guimarães1, João Leonardo R. Mendonça Dias1, Fernanda R. Cugola1, Ligia Nishida1, Larissa B. da Costa1, 

Patrícia C. B. Beltrão Braga1 
1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

O projeto a Fada do dente surgiu em 2008 com o objetivo estudar os mecanismos 
biológicos envolvidos no transtorno do espectro do autismo (TEA). O TEA é um quadro do 
neurodesenvolvimento identificado por critérios de diagnóstico que incluem déficits na 
comunicação e interação social; padrões de comportamento, interesses e atividades restritivos 
e repetitivos, como movimentos estereotipados.  Sinais e sintomas típicos do TEA aparecem 
ainda no período inicial do desenvolvimento da criança, embora alterações no comportamento 
social só sejam percebidas mais tarde, quando a criança demonstra dificuldade de inteiração 
social frente a demandas na escola. Fatores ambientais e predisposição genética têm sido 
associados ao TEA, sendo a genética do autismo ainda pouco conhecida, com alguns genes 
associados e outros ainda desconhecidos. A prevalência é alta, com 1 em cada 68 crianças nos 
EUA. No Brasil não há dados sobre a prevalência, mas acredita-se que cerca de 2 milhões de 
brasileiros apresentem algum tipo de autismo, usando como base a prevalência mundial de 
1%. Em 2010, outra doença entrou para o estudo no Projeto A fada do dente, a distrofia 
muscular de Duchenne (DMD). A DMD é uma patologia neuromuscular causada pela 
mutação no gene da distrofina, localizado no cromossomo X, levando a degeneração muscular 
ao longo da vida do paciente. Esta doença também tem sido associada a déficit cognitivo e 
falta de habilidade comportamental devido a produção inadequada da distrofina no Sistema 
Nervoso Central (SNC), principalmente da Dp71, que é considerada a isoforma da distrofina 
mais abundante no cérebro. A grande dificuldade de estudar a biologia do autismo, ou outras 
doenças que afetam o sistema nervoso, é a falta de acesso às células do SNC. Com a 
descoberta do método para produção de células-tronco pluripotentes induzidas (iPSC) em 
2006/2007, hoje é possível modelar doenças utilizando células de um paciente específico para 
produzir células do SNC e realizar estudos que ajudem a elucidar os mecanismos da doença, 
preservando a genética do paciente, o que só seria possível por biópsia do tecido cerebral, ou 
seja, um procedimento inviável. Portanto, o projeto a fada do dente visa produzir neurônios 
derivados de iPSC reprogramadas a partir de células-tronco de dente decíduo esfoliado (SHED) 
de indivíduos com autismo e DMD, e estudar morfológica, molecular e funcionalmente esses os 
neurônios, comparando-os com neurônios de indivíduos sem essas doenças. A tecnologia da 
modelagem permite criar uma plataforma para testar medicamentos in vitro, com objetivo de 
reverter o fenótipo alterado, desenvolvendo novas terapias para o autismo e DMD. Esse tipo 
de abordagem se enquadra na chamada Medicina Personalizada, tendência forte na área 
médica em grandes centros de medicina e pesquisa. O “Projeto A Fada do Dente” se tornou 
uma Organização social com finalidades voltada a pesquisa científica em 2014. 

Palavras chaves: Autismo, DMD, modelagem de doenças, iPSC, neurônios 
Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), CNPq 
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[2] Beltrão Braga PCB, Pignatari GC, Russo FB, Fernandes IR, Muotri AR. Cytometry Part A. 
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Atividade física como opção de lazer: uma análise acerca 

dos jovens participantes do programa “SESC Verão” 
Alipio Rodrigues Pines Junior1, Ricardo Ricci Uvinha1 

1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
 

Os jovens brasileiros estão passando por uma situação inédita: mais da metade da população 
desta faixa etária está acima do peso considerado ideal. Nota-se com isso que diversas 
iniciativas têm sido tomadas para combater esse quadro alarmante. Dentre elas, há os 
programas que visam estimular a atividade física nos momentos de lazer desses jovens. 
Porém, será que tais programas contribuem para a incorporação da atividade física como 
opção de lazer no cotidiano dos jovens? Tendo este problema em vista, o presente trabalho 
tem como tema a atividade física e o lazer, e como objeto os jovens participantes do programa 
“SESC Verão”. Seus como objetivos são estudar o interesse dos jovens entre 12 e 18 anos 
pela atividade física como opção de lazer, e verificar a influência de programas de lazer no 
estímulo da prática de atividade física de jovens. Como categorias teóricas foram 
estabelecidas as relações entre algumas características da juventude e o lazer, o interesse 
físico-esportivo do lazer e sua interface com os jovens e os equipamentos específicos de lazer 
e o SESC. Enquanto procedimento metodológico foi adotada uma pesquisa qualitativa de 
caráter exploratório, com a aplicação de roteiro de entrevista focalizada com jovens 
participantes do programa “SESC Verão” na edição de 2016, e gestores ligados à organização 
do programa. Através do levantamento bibliográfico realizado até o momento, pode-se dizer 
que, como resultados parciais, os jovens possuem ligação com as atividades físicas, 
principalmente as práticas que envolvem participação em grupos e que ofereçam um elemento 
de novidade a este público. Neste sentido, o programa “SESC Verão” desperta o interesse dos 
jovens participantes no tocante à possibilidade de vivenciar outras modalidades ou práticas 
esportivas que normalmente este jovem não tem em seu cotidiano. 
 
 
Palavras-chave: Adolescente, atividades de lazer, centros de convivência e lazer 
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Aplicação do Índice Menopausal de Kupperman: um 

estudo com mulheres climatéricas 
 Édina da Silva dos Reis; Laura Mafra; Célia Regina Maganha e Melo 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP,Brasil 
 

O climatério é uma longa fase de transição fisiológica na vida reprodutiva da mulher, que 
devido à redução hormonal provoca sintomatologia com grande repercussão na qualidade de 
vida da maioria destas. Estudo descritivo, prospectivo, com abordagem quantitativa, realizado 
em duas Unidades Básicas Estratégia Saúde da Família da Zona Leste do município de São 
Paulo, nos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Utilizou-se para composição da pesquisa o 
Índice Menopausal de Kupperman (IMK) para medição da sintomatologia climatérica, tendo 
como critério de inclusão: faixa etária entre 40 e 60 anos, participar voluntariamente do 
estudo, apresentar capacidade cognitiva preservada, em climatério natural, não ser 
histerectomizada, não usuária de Terapia de Reposição Hormonal e de antidepressivos, em 
razão de tais medicamentos poderem alterar a sintomatologia em estudo. Para a coleta de 
dados utilizou-se instrumento contendo variáveis epidemiológicas, sociodemográficas, 
reprodutivas e sexuais e o IMK. Os resultados foram analisados pelo Teste de Associação 
pelo Qui-Quadrado. Projeto aprovado pelo CEP/EACH/USP. Os resultados indicaram que das 
80 mulheres entrevistadas, 50% tinham mais que 50 anos de idade e 50% menos; a maioria 
declarou-se parda; possuíam 10 anos ou mais de estudo; ocupação remunerada; renda familiar 
entre um e dois salários mínimos e possuíam companheiro fixo. Dentre as variáveis 
estudadas, verificou-se que a referente a ciclo menstrual (p=0,010) foi significativa, 
apresentando associação com a presença de sintomas do climatério. Não houve associação 
significativa entre a presença dos sintomas do climatério e as variáveis tabagismo, número de 
gestações, presença de relação sexual, exercícios físicos, IMC, idade da menopausa e idade da 
menarca. Concluiu-se que as manifestações sintomáticas do climatério estavam presentes, de 
forma leve, para a maioria das mulheres entrevistadas. Dada a relevância da sintomatologia, é 
importante que os profissionais da Atenção Primária conheçam os sintomas e repercussões na 
qualidade de vida das mulheres climatéricas. Além dos aspectos terapêuticos, a assistência 
deve contemplar a educação em saúde, com o intuito de propiciar conhecimento às mulheres 
sobre o funcionamento do seu corpo e as implicações dos processos fisiológicos em sua 
qualidade de vida. Dessa forma, conhecendo seu corpo e as interferências do meio ambiente 
sobre ele, essas mulheres terão melhores possibilidades de tomar decisões a respeito de sua 
saúde. 
 
Palavras-chave: climatério; sintomas clínicos; saúde da mulher 
 
Referências: 1. Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Manual de atenção à mulher no climatério/menopausa. Brasília 
(DF): Ministério da Saúde; 2008.  
2. De Lorenzi DRS, Catan LB, Moreira K, Ártico GR. Assistência à mulher climatérica: novos 
paradigmas. Rev Bras Enferm [Internet]. 2009 [cited 2015 Jul 01];62(2):287-93. Available from: 
http://www.scielo.br/pdf/reben/v62n2/a19v62n2.pdf. 
3. Wender MC, Freitas F, Castro JAS, Caran JZ , Oliveira PP. Climatério. In: Freitas F, 
organizador. Rotinas em Ginecologia. Porto Alegre: Artmed; 2011. p. 700-721. 
 
Célia Regina Maganha e Melo celiamelo@usp.br, Édina da Silva dos Reis – EACH/USP 
edina.reis@usp.br – Fone: (11) 99662.1984 

Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015 - 13, 14 e 15 de Outubro de 2015 116

http://www.scielo.br/pdf/reben/v62n2/a19v62n2.pdf�
mailto:celiamelo@usp.br�
mailto:edina.reis@usp.br�


 

        
Análise ambiental comparativa de sistemas de tratamento 

de esgoto através da avaliação do ciclo de vida 
 

Juliana Dalia Resende, Marcelo Antunes Nolasco e Sérgio Almeida Pacca  
 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

 
A preocupação com a redução dos potenciais impactos ambientais associados a 
empreendimentos e atividades tem ganhado cada vez mais importância em nossa sociedade, 
entretanto, os estudos que fazem uma análise comparativa de alternativas tecnológicas de 
tratamento de esgoto nas fases de concepção ou modificação de sistemas de tratamento ainda 
se mostram incipientes e restritos no que se refere à consideração de variáveis ambientais no 
processo decisório.  As plantas de tratamento de esgoto nos ajudam a proteger o meio 
ambiente, porém elas também podem degradá-lo através do consumo de energia, emissão de 
gases de efeito estufa, utilização de reagentes químicos e liberação de algumas substâncias 
tóxicas (BUYUKKAMACI, 2013). A ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), 
concebida inicialmente para a análise do desempenho ambiental de produtos, tem se mostrado 
eficiente para avaliar o potencial de impacto ambiental de estações de tratamento de esgoto, 
entretanto, a maioria dos estudos de ACV aplicados a sistemas de tratamento de esgoto foram 
realizados em países desenvolvidos e os resultados obtidos em tais estudos não se aplicam a 
países em desenvolvimento como o Brasil (WANG et al., 2012). Assim, neste trabalho, 
pretende-se realizar uma análise ambiental comparativa de uma estação de tratamento de 
esgoto localizada no Estado de São Paulo com cenários alternativos visando o reuso de água 
e/ou o reaproveitamento de nutrientes através da avaliação do ciclo de vida, de modo que seja 
possível identificar processos e materiais críticos, do ponto de vista ambiental, passíveis de 
melhorias e, ou mitigação, bem como, aspectos positivos que podem ser potencializados na 
concepção e operação de sistemas de tratamento de esgoto. Os dados que irão abastecer o 
inventário e subsidiar as análises serão obtidos a partir de fontes primárias e secundárias e a 
modelagem dos sistemas e os cálculos envolvidos na análise dos impactos do ciclo de vida e 
nas análises de incertezas serão realizados mediante o uso do software Simapro de forma a 
serem identificadas as questões ambientais mais significativas e realizada uma comparação do 
desempenho ambiental das diferentes tecnologias. 
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Projeto Clarice  

Djonathan Gomes Ribeiro, Matheus Pais Portela, Maria Laura Gomes, Paula Heloisa Ribeiro  
 Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
 
 

O Projeto Clarice surgiu como resultado de uma disciplina de Resolução de Problemas II, do 
Curso de Gestão de Políticas Públicas, realizada pelos alunos Djonathan Gomes Ribeiro, 
Paula Heloisa da Silva Ribeiro, Maria Laura Gomes, Matheus Pais Portela e João Pedro Reis 
da Silva, sob orientação da Profª.DrªPhD.Marta Maria Assumpção Rodrigues. Hoje o Projeto 
é realizado pelos quatro primeiros alunos através do Programa Aprender com Cultura e 
Extensão. A proposta do Clarice contou com uma extensa base teórica derivada de pesquisa 
que, tendo em foco as diferentes faces da crise da USP e seus impactos nos projetos de 
extensão universitária da EACH-USP, foi essencial para a sua formulação. Durante a 
disciplina, foram realizadas entrevistas com coordenadores de projetos na unidade e 
analisadas as modificações que poderiam ser feitas, com o objetivo de que as futuras 
iniciativas pudessem ser mais resilientes ao momento de crise da USP, a qual o projeto de RP 
basicamente identificou como institucional e financeira. Com os resultados do trabalho 
elaborado na disciplina e com base em um dos projetos de extensão estudados – a saber: 
Oficinas Culturais em Sapopemba (OCUPEMBA) – o projeto Clarice foi formulado. 
Inspirado também na escritora Clarice Lispector, a intenção do projeto é oferecer oficinas a 
estudantes do ensino fundamental I da E.E de São Paulo Irmã Annete Marlene Fernandes de 
Mello. São realizadas, semanalmente, atividades que dialogam com as crianças e contribuem 
para construção do conhecimento e valorização de si mesmas e do próximo, do respeito e 
reconhecimento do espaço público como seu e da importância da coletividade, tendo como 
um de seus principais instrumentos a arte, a musica, o desenho, a literatura, o artesanato, o 
teatro e etc.  
 
Keywords: Projeto Clarice, Clarice. 
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Implementação de funções analíticas de Reconhecimento 

de Padrões em um Framework de Apoio ao Projeto e 
Aplicação de Questionários Complexos Dinâmicos 

Marcelo Ris1, João Eduardo Ferreira1 e Ariane Machado Lima1 
1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

 
Questionários dinâmicos são largamente utilizados e disponíveis hoje em dia. Com eles 
conseguimos dar uma certa inteligência a uma entrevista fazendo com que possamos obter 
resultados de uma maneira mais efetiva, sem a necessidade de analisar cada resposta. O 
resultado pode vir pela interpretação do fluxo de questões ao invés das próprias respostas, já 
que o fluxo é determinado pelas mesmas, tornando o questionário auto-aplicável. Estes tipos 
de questionários são empregados em várias áreas: desde testes de capacitações, seleção de 
recursos humanos e até em estudos clínicos e epidemiológicos. Na área de saúde mental, 
como exemplo, temos o SCID (1) (Structured  Clinical Interview for DSM Disorders), 
largamente utilizado em psiquiatria, e caracterizado por um grafo complexo de perguntas. 
Neste, um caminho percorrido no grafo é definido pelas respostas dadas na entrevista e 
caracteriza uma ou mais desordens psiquiátricas. O framework de banco de dados DIDB (2) 
(Dynamic Interview Database) é uma ferramenta que permite a criação, manutenção e 
versionamento destes tipos de questionários, além da aplicação de entrevistas de acordo com 
suas complexas estruturas internas, caracterizadas pelo grafo de perguntas. O DIDB possui o 
diferencial de ser uma ferramenta que permite a criação destes questionários com grande 
poder de dinamismo. Visando a evolução do DIDB, este trabalho tem o objetivo de 
implementar funções analíticas ao processo, ou seja, a partir de métodos de reconhecimento 
de padrões conseguir classificar os resultados das entrevistas. Foi desenvolvido um pipeline 
de algoritmos que quando aplicado ao questionário e a amostras de entrevistas obtém o(s) 
melhor(es) sub-conjunto(s) de perguntas que melhor classificam um estado específico.  No 
caso do SCID, podemos encontrar o(s) sub-conjunto(s) de questões que melhor caracterizam 
uma certo transtorno psiquiátrico, o que facilita a classificação da entrevista sem a 
necessidade de analisar todas as respostas.  
 
Palavras-Chave: Questionários Dinâmicos, Reconhecimento de Padrões, SCID, DIDB 
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Reflexões sobre educação não formal, animação 

sociocultural e história oral. 
Profa. Dra. Juliana Pedreschi Rodrigues1, Profa. Dra. Lívia Morais Garcia Lima2  

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

 

A presente atividade tem como objetivo refletir sobre a experiências e memórias de idosos 

participantes do “Programa Vovô sabe tudo” desenvolvido pela Secretaria de Turismo do 

município de Santos com o propósito de promover atividades intergeracionais relacionadas 

com o universo do lazer e turismo, destinadas aos turistas e moradores da cidade. Para a 

avaliação de tal programa refletiremos sobre as peculiaridades da educação não formal, da 

animação sociocultural e, especialmente, sobre a metodologia da história oral como 

possibilidade para a coleta de depoimentos dos idosos participantes do programa, com ênfase 

na técnica do depoimento oral.  
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Business Intelligence em redes hoteleiras no Brasil 
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Os mercados globais são marcados pela acirrada competitividade entre organizações, que 
devem ser mais ágeis, flexíveis, diversificadas, tecnológicas, além de focar nos colaboradores. 
As novas abordagens da administração enfatizam as formas estratégicas de gestão[1]. Assim, a 
economia fundamenta-se no conhecimento como: produção, distribuição e uso da informação 
e do próprio conhecimento. Nesse contexto, quem tem informação e conhecimento torna-se 
mais competitivo[2], sobretudo, ao contar com o suporte de Tecnologias da Informação (TI). 
No turismo, os meios de hospedagem também são influenciados pelo avanço em TI, 
provocando mudanças essenciais na indústria[3]. A pesquisa aborda o tema da “Inovação 
tecnológica em gestão hoteleira no Brasil”, com a proposta de investigar o recém-criado 
campo de Business Intelligence (BI), cujo conceito é formado por dois termos: o primeiro, 
“negócio”, significa a intermediação de uma atividade comercial que objetiva o lucro e, o 
segundo, “inteligência”, é a capacidade de aprender, compreender e de resolver problemas a 
partir de uma reestruturação dos dados[4]. Isto é, a essência do conceito está diretamente 
relacionada aos meios de tratamento de informações que objetivam a definição das estratégias 
de negócios das empresas[5]. O objetivo geral da dissertação é analisar a gestão da inteligência 
de negócios com foco em TI nas redes hoteleiras atuantes no Brasil. Os objetivos específicos 
sâo: 1) identificar o tipo de gestão nas redes hoteleiras; 2) pesquisar as tecnologias de BI 
disponíveis no mercado brasileiro e; 3) verificar o custo/benefício dos softwares de BI 
conforme o porte da rede hoteleira. Trata-se de um estudo qualitativo de natureza descritiva e 
avaliativa[6], com técnicas de entrevista semiestruturada e aplicação de questionários. Espera-
se identificar as prioridades de gestão nas redes hoteleiras em termos de BI, visto que não há 
até o momento pesquisas relacionadas ao tema no país. 
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[1] CHIAVENATO, I. Princípios da Administração: o essencial em teoria geral da 
administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
[2] DALFOVO, O. Modelo de integração de um sistema de inteligência competitiva com um 
sistema de gestão da informação e de conhecimento. 240 f. Tese (Doutorado em Engenharia e 
Gestão do Conhecimento) - Centro Tecnológico, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2007. 
[3] BUHALIS, D.; LAW, R. Progress in information technology and tourism management: 20 
years on and 10 years after the Internet - The state of eTourism research. Tourism 
Management, v. 29, n. 4, p. 609–623, 2008. 
[4] CERQUEIRA, J. N. C. Afinal, o que é BI? Carreira & Sucesso. São Paulo, SP, p. 1-2, 9 
out. 2002. 
[5] BARBIERI, C. BI - Business Intelligence – modelagem & tecnologia. Rio de Janeiro: 
Axcel Books, 2001. 
[6] VEAL, A. J. Metodologia de pesquisa em lazer e turismo. São Paulo: Aleph, 2011. 
¹ Autor correspondente M.C. Rubio, USP/EACH, Av Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP, CEP: 03828-000, Tel.: 
+55 11 44117373, E-mail: mariana.rubio@usp.br 

 
 

Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015 - 13, 14 e 15 de Outubro de 2015 121



 

        
Avaliação de remoção de contaminantes emergentes e 
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Os wetlands construídos (WCs) são sistemas de tratamento com processos similares aos 
wetlands naturais empregados no tratamento de águas residuárias, com ênfase na remoção de 
de nitrogênio e matéria orgânica. No âmbito do saneamento ambiental os WCs  constituem 
uma importante alternativa ao tratamento centralizado empregados em grandes centros 
urbanos, a exemplo da região metropolitana de São Paulo.  Os sistemas de WCs híbridos têm 
sido utilizados desde a década de 60 para o tratamento de esgoto doméstico e industrial. A 
partir dos anos 2000 eles têm sido apontados como uma alternativa viável para a remoção de 
microcontaminantes, a exemplo de contaminantes emergentes (CEs). Os CEs constituem uma 
ampla gama de compostos, tais como hormônios sintéticos, produtos de higiene pessoal e 
fármacos. As características comuns aos CEs é que estão presentes em baixas concentrações 
no ambiente, podem agir como interferentes endócrinos nos organismos expostos e não existe 
legislação específica regulando os limites máximos permitidos nas diferentes matrizes 
ambientais [1]. Um estudo de revisão de literatura recente [2] relatou a existência de mais de 
60  WCs híbridos em mais de  24 países, localizados especialmente na Europa. Nos países em 
desenvolvimento, inclui-se o Brasil, os estudos com WCs concentram-se em sua maior parte 
na avaliação de parâmetros convencionais, como demanda química de bioquímica de oxigênio 
e remoção de macronutrientes (ex: Ne P). Nesse sentido pouco tem sido feito no país para 
avaliar a remoção de microcontaminantes, considerados pela União Européia como 
prioritários no monitoramento ambiental pelos seus potenciais efeitos adversos nos 
organismos aquáticos. Considerando o acima exposto o presente estudo pretende avaliar a 
remoção de contaminantes emergentes em águas residuárias tratadas por meio de wetlands 
construídos híbridos. Para isso serão determinados e quantificados os seguintes CEs: Bisfenol 
A, Nonilfenol, 17α -Etinilestradiol, Estrona, 17 β - Estradiol, Triclosan, diclofenaco e 
dietihexilftalato. Resumidamente as amostras de águas residuárias serão coletadas e os 
analitos-alvo serão separados e extraídos por fase sólida (EFS). Posteriormente as amostras 
eluídas seão analisadas por meio de técnicas de cromatografia líquida de acodo com 
metodologia proposta por Queiroz et al. (2014) [3]. Para avaliar possíveis eveitos 
ecotoxicológicos serão considerados dois ensaios de exposição aguda, um com o peixe Danio 
rerio e outro com a bactéria Vibrio fischeri. O estudo visa contribuir no entendimento da 
redução de fontes de poluição e efeitos toxicológicos de águas residuárias bem como na 
avaliação de possibilidades seguras do seu reuso.  
Palavra-chave: constructed wetlands, emerging organic compounds; ecotoxicology 
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mobilidade ativa 
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O aumento da inatividade física é um dos grandes problemas atuais de saúde pública, devido à 
mudança de hábito alimentar recente e a disseminação da sedentarização, o que leva um alto 
custo nos programas de incentivo às atividades físicas, desenvolvidos em todo o mundo[1-2]. 
Pesquisas utilizando estratégias de analises lineares não têm conseguido dar o suporte 
necessário para o desenvolvimento de intervenções públicas eficazes[3-4]. Assim, abriu-se um 
espaço de demanda por modelos que sejam aptos a lidar com a complexidade que existe nessa 
relação indivíduo-ambiente e, assim, subsidiar politicas públicas mais eficientes. Desta forma, 
o modelo de Boltzmann foi proposto como alternativa. O modelo de Boltzmann foi criado 
para lidar com a probabilidade dos microestados possíveis em um mesmo macroestado, 
dentro da sua Teoria Cinética, demonstrando a correlação entre a entropia de um determinado 
sistema e o número de formas em que o mesmo pode se organizar. Este modelo foi adaptado 
ao problema da mobilidade ativa em uma cidade, após já ter sido amplamente utilizado em 
questões que envolvem o fluxo de pessoas nos mais variados contextos e problemáticas[5]. A 
aplicação do modelo de Boltzmann no contexto da prática de mobilidade ativa tem como 
objetivo fazer comparações entre diferentes cenários, a fim de identificar quais os parâmetros 
relevantes que indicam o melhor tipo de intervenção necessária em cada área modelada. Os 
resultados aqui encontrados parecem servir como uma diretriz instrumental para os 
planejamentos urbanos e de saúde pública, subsidiando a construção de programas e políticas 
públicas mais eficientes.   
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Objetivo: Identificar a importância do ensino de cronobiologia na fase pré-escolar e a 
contribuição dessa área do conhecimento para a formação sociocultural do indivíduo, com 
destaque para os seguintes aspectos: - relação do ser humano com o ambiente; - compreensão 
do universo; - identificação de imposições culturais que são incompatíveis com fenômenos 
naturais da região, com base na análise do cenário formal (acadêmico/escolar) e do ambiente 
social (mídia, família, vizinhos...). Método: A proposta de pesquisa inclui a criação de uma 
coleção de livros do gênero literatura infantil para crianças de 3 a 6 anos cuja temática esteja 
relacionada aos conceitos de cronobiologia e promova reflexões sobre a relação indivíduo-
ambiente-cultura. No período de um ano, haverá o protótipo do primeiro livro, que será 
apresentado a uma amostra de público dentro e fora do ambiente escolar. Os detalhes dessa 
pesquisa estão sendo definidos.  Resultados esperados: A hipótese é que crianças na fase 
pré-escolar podem assimilar conceitos da cronobiologia e desenvolver o pensamento 
científico-filosófico por meio da literatura infantil. Com base nesse conhecimento, espera-se 
que elas estejam mais bem preparadas para analisar, compreender e questionar o mundo em 
que vivem.  
 
Palavras-chave: Cronobiologia, literatura infantil, formação sociocultural. 
 
Claudia.rodrigues.revisão@gmail.com 
Menna@usp.br 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015 - 13, 14 e 15 de Outubro de 2015 124

mailto:Claudia.rodrigues.revisão@gmail.com�
mailto:Menna@usp.br�


 

        
Escrever e publicar: os primeiros passos para a construção 

da carreira acadêmica 
Gislene Santos, Helton Hissao Noguti, Camila Matos1 

1Universidade de São Paulo 
 
Objetivo dessa mesa redonda é o de discutir, com estudantes de graduação e pós-graduação, a 
importância do treinamento para a escrita acadêmica, da avaliação de textos acadêmicos e da 
publicação de artigos. Apresentaremos a proposta da revista Direitos, Diversidades e Políticas 
Públicas que é um projeto do GEPPIS (Grupo de Estudos e Pesquisas das Políticas Públicas 
para a Inclusão Social). A revista tem como objetivo estimular a inserção de estudantes de 
graduação e pós-graduação no trabalho de editoria de revistas acadêmicas e, também, na 
publicação de resultados de pesquisas e estudos relizados por eles. O foco da revista é a 
publicação de textos que discutam as políticas e/ou as políticas públicas que afetam aos 
grupos sociais vulneráveis. Os artigos devem se voltar para a análise de políticas públicas 
implementadas, estudos comparados, discussões/estudos teóricos ou empíricos e discussões 
metodológicas focalizadas na superação de formas de vulnerabilidade social decorrentes de 
fatores tais como raça; cor, etnia, procedência regional, orientação sexual, gênero, classe e 
outros fatores que resultem em desigualdades e desvantagens para grupos sociais em 
diferentes partes do mundo. 
 
Palavras-chaves: direitos, diversidades, políticas públicas, inclusão social, grupos sociais 
vulneráveis, publicações acadêmicas 
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Comparação da Coordenação Motora de Jovens Escolares 

da Região de Ermelino Matarazzo 
Felipe Machado Da Cruz Santos1 Mariana Cardoso Tudela1 e Alessandro Hervaldo Nicolai 

Ré1 
1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

 
A atividade física é uma ferramenta importante para a promoção da saúde na 
adolescência e seus benefícios vão desde fisiológicos, psicológicos e sociais[1]. 
Entretanto, nos últimos anos tem se notado um declínio na prática de atividades físicas 
em ambos os sexos, mas especialmente as jovens do sexo femininos apresentam valores 
ainda mais baixos que seus pares masculinos, e isto também acarreta prejuízo no 
desempenho motor[2] Sendo assim, é importante a avaliação do desempenho dos 
adolescentes através de testes motores, para que sejam tomadas medidas adequadas em 
relação a promoção da saúde, que possam corrigir eventuais resultados negativo. 
Levando em consideração está temática, o estudo teve por objetivo verificar o 
desempenho coordenativo de jovens adolescentes e realizar uma comparação entre os 
sexos. Foram avaliados 40 sujeitos, 20 meninos e 20 meninas, com idade média de 11,41 
± 0,28 para meninos e 11,83 ± 0,48 para meninas.  Em relação à avaliação motora, foi 
usado o teste alemão KTK[3] (Teste de Coordenação para criança) que consiste na 
realização de 4 tarefas (Equilíbrio na Trave, Salto Monopedal, Salto Lateral e 
Transposição Sobre a Plataforma). Na soma dos escores das quatro tarefas, os meninos 
apresentaram melhor desempenho coordenativo que as meninas 102 ± 13,58 e 83,65 ± 
10,36 respectivamente. Em relação aos resultados classificados por categorias 
(perturbação coordenativa, insuficiência coordenativa, coordenação normal, coordenação 
boa e coordenação muito boa), 10% dos meninos apresentaram valores de insuficiência 
coordenativa, 70% coordenação normal e 20% coordenação boa. Já em relação as 
meninas, 15% apresentaram perturbação coordenativa, 35% insuficiência coordenativa e 
50% coordenação normal. Nenhuma das meninas apresentou um escore na categoria boa 
coordenação, diferente dos meninos. Assim como 3 meninas apresentaram um grave caso 
de perturbação coordenativa. Portanto, os resultados sugerem que sejam realizadas 
estratégias de intervenção eficientes com o objetivo de melhorar o desempenho motor de 
ambos os sexos, especialmente em relação as meninas. 

Keywords: Adolescentes, Coordenação, Avaliação 
 
[1] Stodden, D.F.; Goodway, J.D.; Langendorfer, S.J.; Roberton, M.A.; Rudisill, M.E.; 
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Aplicação da Álgebra linear na Atividade de Policiamento 

José Wilton dos Santos 
Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, SP, Brasil 

 
A Álgebra Linear é um dos ramos mais ricos em aplicações da matemática, sendo que uma 
das aplicações mais utilizada atualmente é o Sistema de Posicionamento Global, 
popularmente conhecido por GPS (das iniciais de Global Positioning System, em inglês). O 
GPS é um sistema espacial de navegação, utilizado para determinar coordenadas em três 
dimensões sobre a superfície da terra. O princípio básico de funcionamento do GPS consiste 
em determinar as coordenadas de posição (X, Y, Z) do usuário a partir de coordenadas de 
posição de três pontos fixos (os satélites) e a distância entre o usuário e cada um dos pontos 
fixos. Cada satélite envia um sinal digital informando sobre a posição. É necessário 
decodificar a mensagem dos satélites para obter a coordenada de posição de cada ponto fixo. 
Para estimar a distância a cada ponto fixo usa-se o tempo de propagação do sinal transmitido 
pelo satélite. A distância consiste no produto do tempo de propagação pela velocidade de 
propagação da onda (velocidade da luz). O problema matemático consiste em obter a solução 
de um sistema de três equações não-lineares a três incógnitas, as coordenadas (X, Y, Z).  
A aplicação do GPS se dá em diversas área da atividade humana, tais como: Aviação, 
Veicular (empresa de seguros de veículos), ou mesmo, de forma pessoal, a fim de localizar 
uma determinada via. 
A Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 2012 fazendo uso deste recurso tecnológico, 
fruto de uma aplicação da Álgebra Linear, implantou em sua atividade de policiamento o 
sistema de posicionamento global, a fim de conseguir atender com maior agilidade a 
população paulista. 
A Policia Militar usa de tal recurso para a escolha da viatura de policiamento que irá deslocar 
para o atendimento de uma determinada solicitação, pois, no momento em que um cidadão 
liga 190 e solicita atendimento da Polícia, aquela informação é cadastrada e após este 
cadastro, o sistema com base no GPS, lê a posição da equipe de policiais que encontra-se mais 
próxima do local da ocorrência, e desta forma, a viatura é selecionada e empenhada naquela 
solicitação, de modo, que o atendimento se dará de forma mais rápida, e assim, atender um 
dos requisitos de qualidade no atendimento, “o tempo resposta”.   
 
Palavras-chave: Álgebra Linear, Policiamento, Atendimento, Polícia, Ocorrência, GPS. 
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Diferenciação de células-tronco mesenquimais do cordão 
umbilical em queratinócitos: uma nova abordagem para 

estudo da biologia da epiderme 
Jeniffer Farias dos Santos1, 2, Adriana Sassaron Fornaziero1, Anna Karenina Azevedo-

Martins2, Marina Martins Alvarenga2, Mariana da Silva Araújo1, e Viviane Abreu Nunes2  
1 Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

2 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
 

A pele é o manto de revestimento do organismo e isola os componentes orgânicos do meio 
exterior. Nos seres humanos, é composta, essencialmente, por três camadas: a epiderme, 
formada por queratinócitos que se renovam e diferenciam constantemente, a derme e a tela 
subcutânea. A diferenciação de queratinócitos é um processo complexo que envolve a 
participação de proteases (calicreínas teciduais) e de proteínas estruturais (citoqueratinas, 
filagrina, involucrina e outras). Diferentes abordagens têm sido propostas para se estudar os 
eventos envolvidos na diferenciação dos queratinócitos, uma vez que alterações nesse 
processo podem resultar em patologias como a psoríase. Nesse contexto, emergem as células-
tronco, cujo potencial de auto-renovação e a capacidade de originar distintas linhagens 
celulares tem impulsionado seu uso tanto na pesquisa investigativa quanto na medicina 
regenerativa. Uma importante fonte de células-tronco é o cordão umbilical humano. Tendo 
em vista o fato de queratinócitos diferenciados a partir de células-tronco epiteliais serem 
considerados de difícil isolamento, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial de 
diferenciação das células-tronco mesenquimais (CTM) do cordão em queratinócitos e estudar 
eventos moleculares envolvidos nesse processo. As CTM foram cultivadas em DMEM, soro 
fetal bovino 10%, CO2 5% a 37oC. As células foram caracterizadas, por citometria de fluxo, 
pela presença de marcadores de superfície específicos (CD44, CD29, CD90, CD105, CD73 
CD34 e CD31) e submetidas à diferenciação adipogênica, condrogênica e osteogênica. Para 
diferenciação das CTM em queratinócitos, as células foram cultivadas KSFM suplementado 
com fator de crescimento epidérmico (EGF), insulina e CaCl2 1,8 mM. As culturas foram 
avaliadas nos dias 1, 3, 7, 14 e 21, a partir da detecção da atividade das calicreínas hk5, hK6 e 
hK7 sobre substratos fluorogênicos específicos e pela expressão de p63 e citoqueratina 10, 
por western blotting e imunofluorescência. As células cultivadas por 14 e 21 dias 
apresentaram atividade de calicreínas significativamente maior em relação ao controle 
(DMEM). Em relação à expressão das proteínas marcadoras da diferenciação, as CTM 
cultivadas em KSFM expressaram p63 nos dias 3 e 7, e citoqueratina 10 nos dias 14 e 21. Os 
resultados mostraram que as CTM do cordão são capazes de se diferenciar em queratinócitos 
e que é possível acompanhar esse processo a partir da expressão de proteínas marcadoras da 
diferenciação in vivo, o que abre perspectivas para o estudo de eventos moleculares 
relacionados à biologia pele. 
 
Palavras-chave: células-tronco, queratinócitos, diferenciação epidérmica, biologia da 

epiderme, 
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Ensino do câncer com o uso de modelos baseados em 

agentes   
Anderson Josué Corrêa de Paula Santos e Ana Amélia Benedito Silva 

1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
  
No presente trabalho foi desenvolvida uma ferramenta para tornar o ensino do câncer na 
graduação mais efetivo. Tal ferramenta foi criada utilizando simulações multi-agente na 
plataforma NetLogo e conceitos gerais do processo de formação do câncer. O modelo que 
serviu de base para a criação da ferramenta foi o de Hanahan & Weinberg (2011). 
Inicialmente, para mostrar que a ferramenta é adequada para o ensino do câncer, foram 
definidos conceitualmente os Sistemas Complexos e o câncer e, em seguida, foi mostrado 
como estes se relacionam. Para desenvolver o presente trabalho, foram utilizadas pesquisas 
em dados secundários, entrevistas em profundidade e participação em aulas, palestras e 
seminários. O resultado desse processo foi uma ferramenta com diversas aplicações capaz de 
ensinar sobre o câncer através de muita interatividade e experimentação. Foi elaborada uma 
discussão sobre a problemática do ensino no Brasil e como isso afeta a aceitação de novas 
metodologias de ensino conforme a que é apresentada neste trabalho. Discutiu-se sobre o 
ensino do câncer no Brasil e a utilidade de ferramentas da área de sistemas complexos para 
tal. Para finalizar o trabalho, foram sugeridas algumas formas interessantes de se estender o 
uso da ferramenta desenvolvida na pesquisa científica, na clínica médica, no melhoramento de 
exames diagnósticos, entre outras. 
 
Palavras chave: Sistemas Complexos. Modelagem Baseada em Agentes. Software didático. 

Câncer. NetLogo. “Hallmarks of Cancer”. 
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O Programa Esporte e Lazer da Cidade: o não formal, a 
animação sociocultural e seus impactos na cidade de São 

Bernardo do Campo. 
Evandro Brandão Secco15

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
, Juliana Pedreschi Rodrigues 

 
A presente pesquisa pretende investigar atividades desenvolvidas em espaços não formais de 
educação e o processo de animação sociocultural, existentes em espaços públicos na cidade de 
São Bernardo do Campo, desenvolvidas com base no Programa Esporte e Lazer da Cidade 
(PELC) do Ministério do Esporte. Inicialmente, pretende-se investigar as diretrizes e ações do 
PELC, avaliando os documentos e orientações do Ministério, observando o conceito e as 
relações com os princípios da educação não formal. Posteriormente, vamos apresentar as 
atividades propostas pelo programa e a relação diálogo com os espaços de educação não 
formal da cidade de São Bernardo do Campo, em especial, os espaços esportivos e 
recreativos. Será, também, observado, a intervenção dos agentes do programa e os possíveis 
impactos das ações propostas pelo programa do ponto de vista dos participantes e dos gestores 
públicos que serão avaliados a partir dos conceitos e princípios da animação sociocultural. A 
pesquisa de caráter exploratório será desenvolvida através de levantamento bibliográfico e 
documental, somado a realização de entrevistas semiestruturadas com os beneficiados, 
participantes do programa e com os gestores que gerenciam os espaços públicos. Por fim, 
pretende-se mensurar os impactos e contribuições do Programa Esporte e Lazer da cidade 
como possibilidade de educação não formal na cidade de São Bernardo do Campo. 
Palavras-chave: Educação não formal, Animação sociocultural, Programa Esporte e Lazer da 

Cidade (PELC) 
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Ciclo vigília/sono e alimentação/jejum: perspectivas 

comportamentais e cronobiológicas associadas ao uso de 
equipamentos eletrônicos 

Tatiana Haumi Seito¹, Mario Pedrazolli², Luiz Menna-Barreto². 
¹Universidade de São Paulo, Instituto de Psicologia, Mestranda em Neurociência e Comportamento 

²Escola de Artes, Ciências e Humanidades.  
 
Introdução: A luz elétrica dentro dos lares possibilitou que pudéssemos nos organizar 
temporalmente mais de acordo com os nossos interesses. Tais incorporações no ambiente 
vieram acompanhadas de transformações sociais, econômicas, culturais e comportamentais. 
Sob uma ótica cronobiológica, a interação com os equipamentos eletrônicos refletirá em uma 
modulação nos ritmos biológicos, dentre eles os ritmos de sono/vigília e, possivelmente, o de 
alimentação/jejum. Estabelecendo assim, uma relação entre um novo fator incorporado na 
ambiente de vida do homem e mudanças comportamentais subseqüentes nos hábitos diários 
de repouso e alimentação. Objetivo geral: Nossa proposta é analisar dentro de um cenário 
cronobiológico e comportamental, quais são as associações presentes entre os padrões 
temporais de atividade/repouso e alimentação/jejum com o uso de equipamentos eletrônicos 
de comunicação em massa que ocorre na vida do humano. Método: estudo transversal com 
estudantes universitários da UNICAMP, entre 18 a 30 anos, de ambos os sexos, resultando em 
32 voluntários de uma triagem genética de uma amostra inicial de 600 indivíduos da pesquisa 
em associação “Caracterização fenotípica de ritmos circadianos em indivíduos com diferentes 
genótipos para polimorfismos nos genes relógio em diferentes regiões do Brasil: ênfase na 
investigação do gene Per3 e o efeito latitude” do Professor Dr. Mario Pedrazolli do GMDRB. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Palavras-chaves: equipamentos eletrônicos, ritmos biológicos, sono, vigília, padrão 
alimentar, jejum, alimentação.  
 
Apoio: Capes, Fapesp. 

 

Projeto 
Latitudes 

Desenvolvimento 
do projeto 

 

População alvo: estudantes 
universitários de Campinas 

Primeira fase: aplicação de questionários 
(sóciodemográfico, Munique e Epiworth) e 

coleta de material biológico para análise 
genética (polimorfismo do gene PER 3)  em 
1600 voluntários entre Campinas, Maceió e 

Porto Alegre. 

Análise laboratorial dos 
materiais genéticos e 

Triagem dos voluntários 
pelo polimorfismo do 

gene PER3 
 
 

Convocação de 40 voluntários 
com expressão genética para 

matutinidade (5/5) e 
vespertinidade (4/4) 

Uso do actímetro por 15 dias e 
preenchimento de 8 dias de diário 
alimentar, de sono e questionários 

sobre uso de equipamentos 
eletrônicos (Campinas) 

 

Fase do estudo: 
Análise de dados 
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Avaliação do potencial de remoção de Bisfenol A pela 

espuma poliuretana derivada de óleo vegetal 
Grace T. C de Seixas1, Marcelo A. Nolasco1  
1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  

 
No Brasil, a maioria das estações de tratamento de água (ETA) é projetada para garantir 
eficiência na remoção de matéria orgânica e microrganismos patogênicos. No entanto, este 
tratamento convencional não consegue remover satisfatoriamente micropoluentes emergentes, 
com destaque aos desreguladores endócrinos (DE). Os efeitos destes micropoluentes em seres 
humanos ainda são desconhecidos, pois é necessário um tempo grande de exposição para a 
manifestação dos efeitos [1]. Diversos tipos de materiais sólidos tem sido aplicados em 
técnicas de remoção de DE e dentre eles destaca-se o carvão ativado comercial, devido à sua 
alta eficiência na remoção de vários contaminantes [2]. Todavia, a regeneração do carvão 
ativado para reutilização em novos processos de remoção de contaminantes representa a etapa 
de maior custo [3], desfavorecendo o uso deste material em larga escala pelas estações de 
tratamento de água no Brasil. Neste sentido, este estudo pretende avaliar o potencial de 
utilização da espuma poliuretana (PU) derivada de óleo de mamona (Ricinus communis) na 
remoção do desregulador endócrino Bisfenol A (BPA). Por se tratar de um material 
biodegradável e não tóxico [4], sua utilização em tratamentos de água pode ser inovadora. 
Neste trabalho pretende-se realizar ensaios com variações nas concentrações de espuma PU e 
no tempo de contato com a solução contendo Bisfenol A. As soluções com o tratamento de 
espuma PU ficarão sob agitação constante em agitador do tipo jar test. Estas soluções serão 
filtradas por membranas de acetato de celulose com 0,45 µm de porosidade e, posteriormente 
à extração em fase sólida (SPE), será realizada a análise cromatográfica em cromatógrafo 
líquido acoplado a espectrometria de massas LC-MS/MS, para a identificação e quantificação 
de Bisfenol A. Apesar de ser um composto prioritário para o monitoramento, devido à sua 
toxicidade e persistência no ambiente, ainda não existem instrumentos legais no país que 
determinem os limites máximos permitidos em águas superficiais e potável. Portanto, o 
estudo visa contribuir no entendimento de mecanismos para sua remoção. 
 
Palavras-chave: Adsorção, Bisfenol A, Espuma poliuretana, Óleo vegetal.  
 
Apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
 
[1] SODRÉ, F. F. et al. Origem e Destino de Interferentes Endócrinos em Águas Naturais. 
Campinas: UNICAMP, 2007.  27 p. (Caderno Temático, v. 6). 
[2] BAUTISTA-TOLEDO, I. et al. Bisphenol A removal from water by activated carbon. 
Effects of carbon characteristics and solution chemistry. Environ. Sci. Technol. v. 39, pp. 
6246–6250, 2005. 
[3] MOHAMMED, F. M. et al. Continuous water treatment by adsorption and 
electrochemical regeneration. Water Research, v. 45, pp. 3065 – 3074, 2011. 
[4] CARDOSO, G. T; CLARO NETO, S.; VECCHIA, F. Rigid foam polyurethane (PU) 
derived from castor oil (Ricinus communis) for thermal insulation in roof systems. Frontiers 
of Architectural Research, v.1, pp. 348–356, 2012.  
 
 
Autor correspondente. Grace T. C. de Seixas, USP/EACH, Av Arlindo Bettio, 1000, São Paulo, SP, 
CEP: 03828-000, Tel.: +55 11 94181 4675, E-mail: grace.cardoso@usp.br 

Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015 - 13, 14 e 15 de Outubro de 2015 132



 

        
Educação, cultura e lazer: experiências não formais nas 

praças do Centro Velho de São Paulo 
Tiago Aquino da Costa e Silva16, Alipio Rodrigues Pines Junior17, Juliana Pedreschi 

Rodrigues (orientadora)18

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

 

 
A educação não formal é um fenômeno que tem ganhado a atenção por parte dos 
pesquisadores brasileiros atualmente. O termo diz respeito às instituições, associações, 
organizações, fundações ou quaisquer outros espaços que trabalham tendo a educação como 
mediadora nos processos de construção do conhecimento, independente do público, objetivo, 
conteúdo, durabilidade, espaço e lugar onde se desenvolve a proposta, englobando ações 
elaboradas intencionalmente e que interferem na formação dos indivíduos. Dentro do universo 
da educação não formal, uma das metodologias de intervenção é a animação sociocultural, 
concebida como uma forma de intervenção social, cultural, educativa e política, capaz de criar 
dinâmicas junto das populações no sentido de estas gerarem processos organizativos e de 
autodesenvolvimento. Pensando que a animação sociocultural pode ser aplicada em quaisquer 
espaços, este trabalho tem como objetivo mapear as experiências não formais, relacionadas à 
educação, cultural e lazer, nas praças do “Centro Velho” da cidade de São Paulo. Para a coleta 
de dados os locais de investigação serão mapeados e posteriormente visitados para a 
realização de entrevista semiestruturada com as lideranças das ações investigadas em cada 
uma das praças. Para a análise final pretende-se classificar as iniciativas observadas em três 
categorias (educação, cultural e/ou lazer) e assim organizar um mapa das ações de animação 
sociocultural desenvolvidas no “Centro Velho” de São Paulo. 
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PANDER/FAM3B (PANcreatic-DERived factor) é uma citocina capaz de induzir apoptose 
em células-β secretoras de insulina e regular a homeostase da glicose nos tecidos periféricos[1-

4]. Considerando que PANDER/FAM3B também é expresso em tumores de próstata, o 
presente trabalho avaliou o papel desta citocina na inibição da apoptose in vitro , assim como 
o crescimento e invasividade tumoral de células de carcinoma de próstata da linhagem 
DU145 in vivo,  usando o modelo de superexpressão estável mediada por lentivirus. Os 
nossos resultados apontam um aumento da viabilidade e uma diminuição da morte celular em 
células que superexpressam PANDER quando comparadas ao grupo controle. Este efeito 
protetor é acompanhado por um aumento da expressão de genes anti-apoptóticos e uma 
diminuição da atividade proteolítica das caspases. Por outro lado, a superexpressão de 
PANDER/FAM3B por tumores in vivo se correlaciona com aumento da massa tumoral e o 
aumento de vasos sanguíneos nos tumores. Em síntese, nossos dados demonstram que, em 
contraste ao papel observado em células β -pancreáticas, o PANDER/FAM3B inibe morte 
celular e promove a tumorigenicidade e o crescimento tumoral in vivo, sugerindo ao mesmo 
tempo, algum envolvimento com angiogênese e metástase em células DU145.  
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Meu interesse pela área da Cronobiologia - uma área da Biologia que tem como objetivo 
estudar os fenômenos biológicos de acordo com sua ciclicidade -  deve-se ao fato de que 
observando a vida das pessoas, percebi que cada indivíduo, no seu cotidiano, tem seu próprio 
ritmo e assim sendo, estes deveriam ser considerados e respeitados. Essa questão das 
diferenças de ritmicidade entre as pessoas e as tentativas de homogeneização de horários e 
duração de atividades às quais todos nós estamos sujeitos, tornou-se importante para mim,  
principalmente em se tratando de pessoas que tem um ritmo de vida cotidiano, que geralmente 
não se coaduna com os horários de  trabalho, como é o caso de professores da Rede Pública 
Estadual de Ensino.Várias pesquisas no campo dos ritmos biológicos na rotina escolar têm 
sido realizadas com alunos, em geral crianças e adolescentes e isto reforçou minha intenção 
de estudar pessoas já adultas, o que se relaciona com a minha área de trabalho, a educação 
escolar, mas tendo como objeto de estudo os próprios docentes, um dos grupos que, a meu 
ver, mais são afetados negativamente pelos horários das aulas nas escolas. Tendo em mente o 
contexto descrito acima, no presente estudo, nosso objetivo será avaliar como é a adaptação 
dos professores aos horários de trabalho na escola. Qual o impacto disso em suas vidas? 
Como é a adaptação a esses horários de trabalho? Supondo que isso seja uma fonte de 
conflitos -  conflitos estes nem sempre estabelecidos com a instituição escolar, mas muitas 
vezes com suas próprias vidas, suas famílias, seu bem estar -, isso  pode levá-los 
possivelmente a problemas de saúde, falta de sono e uma dessincronização de seus ritmos 
biológicos, etc., fazendo com que sejam obrigados a tentar uma espécie de enquadramento 
dentro do sistema imposto, mas com riscos e consequências à sua saúde. 
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Leitura da ciência: entendendo os animais nos livros 

infantis  
Tatiana Pereira da Silva1 e Luís Paulo de Carvalho Piassi2  
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Livros de literatura infantil fazem parte do espaço cultural da criança dentro e fora do 
ambiente escolar, desse modo atuam essencialmente para os processos de construção da 
leitura pela criança. Consideramos tal leitura não somente a percepção das palavras, mas 
como construção de significados para uma leitura de mundo (Orlandi, 2012). Tomando-o a 
partir desta perspectiva, o livro infantil pode permitir proximidade com os objetivos da 
alfabetização científica, tendo em vista que olhar para a ciência como parte dos fenômenos 
cotidianos exige habilidades específicas, no sentido de que tais compreensões não sejam 
tomadas apenas pela dominação dos conceitos científicos vistos como dados e informações 
(Silva, 2012). As características dos livros infantis contemporâneos apresentam possibilidades 
de articulação entre os processos de leitura e o desenvolvimento da Alfabetização Cientifica 
enquanto mecanismo de construção dessa leitura, portanto, destacamos aqui os enredos com 
personagens animais em seus diferentes níveis de antropomorfização. Defendemos neste 
trabalho a presença dos personagens animais nos livros infantis como suficiente para 
possibilitar a discussão de temas científicos relacionados a ecologia, meio ambiente e seres 
vivos. Por outro lado, ao analisarmos a representação dada é possível perceber concepções 
sobre a natureza dos animais em sobreposição as relações humanas. Para discutir tal 
representação analisamos a personagem raposa em relação a galinha. Nos livros “Galinha com 
dentes” de Góes (1999) e o “O passeio de Rosinha” de Hutchins (1999), a atribuição das 
raposas como mau são os pontos de desenvolvimento da narrativa. Essa denotação moral é 
dada, principalmente, por sua relação alimentar natural de presa e predador. Entendendo o 
livro infantil como atuante no cotidiano da criança e ao mesmo tempo como material para a 
alfabetização, definida por Sasseron & Carvalho (2008), em seus múltiplos sentidos, podemos 
perceber a reunião de aspectos pelas crianças para construir o mundo que a cerca em relação 
aos seres vivos. Em muitos casos as perspectivas se confrontam, logo, permitem considerar as 
possíveis abordagens destes livros no contexto da educação científica. 
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A Evolução do figurino de balé no século XX e sua relação 

com os primeiros estilistas de moda. 
Karine Lopes da Silva1 

Universidade de São Paulo², São Paulo, SP, Brasil 
 

O balé, dança originada da mistura de danças populares, ganhou forma nas cortes e 
consolidou-se na França no século XVI, desde então tornou-se uma expressão artística em 
evolução constante, sendo reconhecida e imortalizada. As transformações foram intensas, 
desde o papel de destaque conquistado pelas mulheres nesta dança, antes conferido ao 
homem, até a chegada de outras vertentes do balé, como a dança moderna, no entanto, o estilo 
clássico resistiu e reinventou-se a todas essas intervenções sofridas ao longo de séculos de 
história. O figurino de balé sempre exerceu um papel fundamental na dança, a principio 
apresentava-se com o intuito de conferir status a quem usava, mas devido a profissionalização 
do balé e as mudanças nos conceitos sociais passou a ter como objetivo aprimorar a 
performance do bailarino, sem deixar a estética de lado, mas o conceito de figurino expande-
se a partir do momento que se entende que este não está somente a serviço do espetáculo, mas 
que faz parte dele, sendo um elemento indispensável, com uma construção cuidadosa e 
planejada para que o todo esteja em harmonia 

O estudo sobre a história do figurino de balé clássico permite comparar os dados e 
identificar os figurinos utilizados atualmente, como os tutus e sua forma de construção, sendo 
estes, tutus românticos/italianos, sino, clássico/prato, balanchine e o de ensaio; além de 
compreender a evolução da tecnologia e a relação com a liberdade do corpo feminino no 
início do século XX, a exemplo da barbatana, inicialmente produzida com barbatana de 
baleia, e atualmente produzida com plástico, aço inoxidável e fibra de carbono. A 
disseminação do balé durante séculos de história tornou essa dança erudita em uma dança 
acessível e reconhecida em todas as camadas sociais, em paralelo o avanço tecnológico 
barateou os custos de produção, no entanto, os conhecimentos são restritos e muitas vezes os 
figurinos são confeccionados de forma incorreta por falta de acesso a informação, desta 
forma, compreende-se a importância de estudos nesta área para o aprimoramento dos 
figurinos e a disseminação dos conhecimentos.  
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Classificação do grau de dificuldade das trilhas do 

planalto, Parque Nacional do Itatiaia, RJ 
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Os Parques Nacionais (PN) são áreas protegidas que têm a função de conservação do 
ambiente e servem de espaço para o lazer e turismo, baseado na visitação à natureza[1]. No 
Brasil, o primeiro PN criado foi o Parque Nacional do Itatiaia (PNI), de 1937, no estado do 
Rio de Janeiro, classificado como uma Unidade de Conservação de Proteção Integral[2]. Na 
visitação aos parques, as trilhas são um dos principais equipamentos de ecoturismo, mas elas 
ainda carecem de informações para seu manejo adequado. Uma das lacunas para este manejo 
são informações espaciais aos visitantes, como mapas que indiquem grau de dificuldade das 
trilhas[3]. As geotecnologias, como Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e Sistema de 
Posicionamento Geográfico (GPS) podem dar suporte [4,5,6] nesse processo de planejamento, 
gestão, manejo e obtenção de dados sobre os atrativos turísticos e infraestrutura de um PN. 
Este trabalho, fruto de uma dissertação ainda em andamento, tem como principal objetivo o 
mapeamento e classificação do grau de dificuldade das trilhas existentes na área de uso 
público da parte alta do PNI. O caminho metodológico foi delineado a partir de revisão de 
literatura sobre sistemas de classificação de trilhas em PN no Brasil e exterior. A análise 
dessas informações possibilitou elencar critérios de classificação das trilhas para estimar grau 
de dificuldade: clinografia, qualidade do traçado, cobertura vegetal, recursos hídricos, 
exposição ao risco, esforço físico, exposição ao sol, sinalização, orientação, habilidades e 
experiência do usuário, distância, duração e acessibilidade. Serão selecionados os critérios 
prioritários e realizado um mapeamento das trilhas, com uso de um receptor GPS, no qual 
será feito coleta de dados geográficos relacionados aos critérios. E serão utilizadas técnicas de 
SIG com sobreposição de mapas, fundamentados na álgebra de mapas [4,7] para criar classes de 
níveis de dificuldade de cada trilha, de acordo com os critérios adotados, e elaborar como 
produtos finais mapas temáticos do grau de dificuldade das trilhas. Com a revisão 
bibliográfica pode-se perceber a carência de critérios ou de padronizações sobre esse tema em 
vários países analisados, o que reforça a importância deste estudo. Os esforços, como 
tentativa de classificação de trilhas nesses países, têm como marca ainda uma forte 
subjetividade, contribuindo pouco para a decisão do usuário em “fazer” a trilha, e também não 
oferece parâmetros adequados para os gestores aprimorarem o manejo. A análise espacial de 
dados mapeados pode ser uma ferramenta de auxílio no gerenciamento dos recursos naturais 
em PN, sendo os mapas importantes aos visitantes e ao próprio manejo dos parques. Acredita-
se que a principal contribuição desse trabalho será o referencial teórico sobre os critérios de 
classificação de trilhas e a possibilidade de aplicação das técnicas e critérios em outros PN. 
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A necessidade da indústria têxtil em inovar e diferenciar seus produtos é constante e 
fundamental para encarar o cenário da competitividade da indústria asiática. Além disso, esta 
necessita de processos têxteis sustentáveis, que possam ser adequados à exigência dos 
consumidores, pertencentes a um nicho de mercado crescente de produtos ecológicos, 
renováveis e sustentáveis. O investimento do retorno a processos tradicionais e de matérias-
primas naturais é uma oportunidade a ser explorada. Dentre eles, encontra-se o tingimento 
com corantes naturais. Realizamos uma seleção de corantes naturais para realização de 
tingimento têxtil sustentável. Investigamos o efeito do tingimento por pad-dry e por 
esgotamento com os corantes de urucum, acácia, cúrcuma e clorofila em algodão nesta 
pesquisa. Utilizamos amostras de tecido plano 100% algodão, prontos para tingir, preparados 
nos métodos convencionais da indústria têxtil, para ambos os métodos de tingimento. O 
método de tingimento utilizado para pad-dry foi adaptado de Rungruangkitkrai et al. (2013) 
[1; 2]. Tingimos em duplicata as amostras em banhos com concentração de corante de          
10 g.L1. Seguimos o método proposto por Rossi (2014) [3] para tingimento por esgotamento, 
utilizando concentração do corante de 1 %. Mensuramos a cor das amostras tingidas, isto é, as 
coordenadas CIE LAB L*, a* e b* e a força de cor (K/S), em espectrofotômetro de acordo 
com Rossi (2014) [3]. Verificamos pela comparação do tingimento por esgotamento e por 
pad-dry que o tingimento por esgotamento apresentou resultados significativamente 
superiores em relação ao pad-dry, exceto para o corante de acácia, em que o oposto ocorreu. 
Assim, concluímos que a eficiência do método de tingimento é dependente do corante natural 
aplicado no tecido.  
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O diálogo entre Escola Pública e Comunidade tem despertado o interesse das autoras, no que 
se refere à importância do reconhecimento e valorização dos saberes, experiências e 
conhecimento que é produzido no âmbito da educação não formal e também quanto às  
possibilidades de formação que podem se dar quando da  proposição de uma prática político-
pedagógica que ultrapasse os limites físicos da escola e centra suas atenções também na 
comunidade.  A partir da escuta dos sujeitos que estão fora da escola, o trabalho aqui proposto 
discute a percepção que mães, pais e responsáveis pelos estudantes da Escola Pública do 
distrito de Heliópolis-SP têm acerca das ações propostas pela Escola para a Comunidade. 
Destaca-se que este trabalho é um recorte do estudo de doutoramento que está sendo 
desenvolvido pela autora, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – USP e 
com co-autoria da professora co-orientadora. O estudo de doutoramento investiga o 
conhecimento que os integrantes dos movimentos sociais do distrito de Heliópolis – SP têm 
sobre participação e suas possíveis implicações para a participação da comunidade na Escola 
Pública e se apoia nos estudos da educação não formal/educação formal e nas contribuições 
de diversos autores, dentre eles, Paulo Freire. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas 
semi-estruturadas, aplicadas a mães, pais e responsáveis pelos estudantes e revelam 
especificidades quanto a atuação da escola.  
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de Educação Comunitária de educadores e educadoras da Rede Municipal de Ensino Cidade 
de São Paulo. Dissertação de Mestrado - UNICAMP. Campinas, SP, 2008.  
[8] TRILLA, J. La educación fuera de la escuela: ámbitos no formales y educación social. - 
Barcelona: Editorial Ariel, 1996.  
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Educação Não Formal e Animação Sociocultural: proposta 

para a utilização de estádios brasileiros 
Amanda Cabral da Silva21, Fillipe Soares Romano22 e Juliana Pedreschi Rodrigues23

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
   

 

Atualmente, o tema legados de megaeventos esportivos, vem sendo debatido tanto no senso 
comum, quanto na academia, e em outras divergentes áreas que se dedicam a estudar o 
assunto. No Brasil, com a realização da Copa do Mundo e Jogos Olímpicos os estádios de 
futebol, utilizados durante esse megaevento, tem recebido críticas e a denominação de 
“elefantes brancos” por serem considerados dispendiosos, do ponto de vista econômico e sem 
utilidade pública. Assim sendo, o objetivo da presente pesquisa foi analisar as experiências 
não formais de educação e as estratégias de animação sociocultural existentes em estádios 
europeus com vistas à organização de propostas que possam promover a visitação e a 
utilização dos estádios brasileiros pela população do entorno e por visitantes e turistas 
nacionais e internacionais. Para tal pesquisa, foi utilizado o método qualitativo. Os 
procedimentos de pesquisa, desenvolvidos entre os anos de 2014 e 2015, combinaram o 
levantamento bibliográfico, documental e a intervenção de campo, através da utilização do 
método de observação participante nos seguintes estádios: Camp Nou Barcelona (Espanha), 
San Siro/Giuseppe Meazza (Itália) e Dortmund (Alemanha). A partir dos dados coletados 
refletiremos sobre as interfaces da animação sociocultural e da educação não formal para a 
promoção dos estádios europeus com a finalidade de propor atividades similares que possam 
contribuir para a manutenção e visibilidade dos estádios brasileiros.  

 

Palavras-chave: Educação não formal; Animação Sociocultural, Estádios de Futebol, 
Legados, Megaeventos Esportivos 
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[3] LOPES, M. de S. Metodologias de Investigação em Animação Sociocultural. Chaves, 
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O GROTESCO E O MONSTRUOSO ENTRE 

CULTURAS: DO DISCURSO CIENTÍFICO AOS 
FOLHETOS DE CORDEL BRASILEIROS 

 
SIMON, Vanessa Silva1 

1Universidade de São Paulo - Escola de Artes, Ciências e Humanidades. 
 

Seres insólitos estiveram presentes no cordel europeu, especialmente entre os séculos 

XVIII e XIX, alimentando debates sobre verossimilhança, fé, ciência e política. Mais de um 

século depois, o fenômeno do cordel arrefece na Europa, mas tem vida no nordeste brasileiro. 

Os exemplares brasileiros coletados foram produzidos entre as décadas de 1960 e 1980 do 

século XX. Neles, a aparição de seres grotescos e monstruosos é marcada principalmente por 

casos relacionados a nascimentos ou transformações insólitas, atrelados a fortes marcas da 

religiosidade católica e repetidas menções aos sinais do fim dos tempos. No entanto, a 

abordagem humorística de elementos sacros propõe certa resistência a uma compreensão dura 

de religião, transgredindo-a. Os valores da razão científica também são desorganizados diante 

das aparições monstruosas, que oscilam entre a tentativa de verossimilhança e a comicidade. 

O material analisado, pensado em seu contexto de criação e recepção, permite supor que o 

apelo do tema e o sucesso das edições esteve relacionado, entre outros fatores, a uma espécie 

de resistência (consciente ou não) das tradições locais frente ao avanço da cultura de massas. 

Em Costumes em comum, E. P. Thompson afirma que “a cultura popular é rebelde, mas o é 

em defesa dos costumes” (THOMPSON, 2013:19). 

O Brasil é o último dos países em que a tradição do cordel permanece viva. 

Palavras-chave: Cordel; Monstros; Cultura; Ciência; História; Literatura 
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Análise das ações para a conservação do patrimônio 

cultural imaterial em sua relação com usos de recursos 
naturais 

Andressa Marques Siqueira1, Silvia Helena Zanirato2 
1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil - PROCAM 

2 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil - EACH 
 
O Patrimônio Cultural Imaterial está interligado com a dimensão material da cultura que é a 
base de apoio à sua expressão. A conservação dessa base material é considerada pré-requisito 
para sua salvaguarda. De acordo como a UNESCO (2003), o patrimônio imaterial não pode 
prescindir da base material que dá sustentação à sua existência. Sendo assim, a pesquisa em 
andamento visa analisar os procedimentos para a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial 
em sua intrínseca relação com a base material que o ampara e que é, nos casos escolhidos, 
relacionados com os recursos naturais. Esse estudo considera os registros propostos para a 
UNESCO do Samba de Roda do Recôncavo Baiano e da Roda de Capoeira, ambos 
Patrimônio Imaterial da Humanidade, celebrações que, para sua ocorrência necessitam de 
elementos que são confeccionados com base nos recursos naturais, como a madeira, neste 
caso utilizada na confecção de instrumentos musicais. Todavia, parte das espécies que 
tradicionalmente foram empregadas para a confecção dos instrumentos musicais como a viola 
machete utilizada no samba de roda (paraíba - Tabebuia cassinoides, cedro - Cedrela fissilis; 
jenipapo - Genipa americana e jacarandá – Jacaranda spp) e o berimbau utilizado na capoeira 
(biriba - Eschweilera ovata e cabaça - Crescentia cujete), são consideradas em extinção, ou 
com deficiência de dados sobre sua situação. (IBAMA, 1992; MMA, 2008). Ou seja, são 
espécies em risco, o que coloca também a sobrevivência desses patrimônios em risco. A 
integração das análises realizadas sobre a questão ambiental na produção da viola machete e 
do berimbau, ora em andamento, juntamente com aquelas relacionadas às políticas culturais e 
ambientais permitirá identificar e avaliar se a atual situação dos bens materiais estudados 
configuram riscos à salvaguarda de expressões culturais brasileiras, o Samba de Roda do 
Recôncavo e da Roda de Capoeira. 
  
Palavra-chave: Patrimônio Imaterial, Salvaguarda, Recursos Naturais 
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Mulheres bolivianas em São Paulo: saúde pública na Zona 

Leste, trajetórias e especificidades  
Tatiana Solimeo24, José Renato de Campos Araújo25

 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
 

 
 

Este projeto propõe uma pesquisa para aprofundamento de análise sobre a migração 
boliviana no Brasil. A pesquisa tem destaque no papel das mulheres a partir do contexto da 
maternidade e suas trajetórias, em especial na zona leste de São Paulo.  

Atualmente há um movimento de descentralização dos migrantes bolivianos em 
direção às regiões periféricas de São Paulo. O estudo investiga as especificidades deste 
deslocamento e permanência na região leste da cidade, analisando o contexto das migrantes 
bolivianas na sua múltipla situação de vulnerabilidade, como I- condição de migrante e sua 
difícil circunstância de lidar com as diversas perdas decorrentes da mudança do seu país, II- 
direitos não garantidos pela falta de documentação sobre essas circunstâncias III- a condição 
de ser mulher e estar exposta a enfrentar as questões sociais de gênero.  

Construída sob a ótica de mulheres bolivianas gestantes ou que passaram a gestação na 
cidade de São Paulo, a pesquisa busca entender a relação dessas com as políticas públicas de 
maternidade dentro das Unidades Básicas de Saúde mantidas pela Secretaria Municipal de 
Saúde.  
 
Palavras chave: Gênero, Política-Públicas, Migração boliviana, Maternidade e identidades. 
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Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia na 

USP 
Maria Aparecida de Souza1, Alexandre Venturini Lima1 

1 Agência USP de Inovação, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
 

A Agência USP de Inovação é o Núcleo de Inovação Tecnológica da USP, responsável por 
gerir a política de inovação para promover a utilização do conhecimento científico, 
tecnológico e cultural produzido na Universidade de São Paulo. 
A missão da Agência USP de Inovação é “promover a utilização do conhecimento científico, 
tecnológico e cultural produzido na Universidade de São Paulo em prol do desenvolvimento 
socioeconômico do Estado de São Paulo e do País” com o objetivo de “Identificar, apoiar, 
promover, estimular e implementar parcerias com os setores empresariais, governamentais e 
não governamentais na busca de resultados para a sociedade”. 
Enquanto inovação é o suporte do desenvolvimento, a propriedade intelectual é uma 
ferramenta para alavancar a inovação. 
A propriedade intelectual na forma de patentes, softwares, marcas, desenho industrial, entre 
outros, poderá ser um agente facilitador para que a inovação ocorra. Entretanto, o uso da 
proteção garantida pela propriedade intelectual dependerá da estratégia da instituição. A USP 
vem estimulando a proteção dos seus resultados de pesquisa de forma a garantir o acesso pela 
sociedade de tais resultados e valorizar os trabalhos realizados por seus pesquisadores. 
Os acordos de Transferência de Tecnologia - cessão (“venda”) ou licenciamento (“aluguel”) 
de PIs - são alguns dos mecanismos para que o conhecimento gerado seja transformado em 
processos, produtos e serviços. Neste processo a USP captura parte do valor e distribui estes 
ganhos entre: i) criadores (30%), ii) Departamento (45%), iii) Unidade (10%), iv) Agência 
USP de Inovação (10%) e v) Reitoria (5%). Definir o valor da PI não é uma tarefa fácil e 
entre os diversos métodos podemos destacar: i) Regra dos 25% sobre o EBIT, ii) 
Comparáveis e iii) Ratings, contudo o valor real é quanto o cliente está disposto a pagar. 
Além das condições de mercado e as inerentes à PI, a negociação e os processos são norteados 
por legislações específicas, sendo importante que o pesquisador entenda seu funcionamento 
com o objetivo de identificar o momento adequado de procurar um parceiro. No Brasil, 
considerando o ambiente legal e acadêmico, normalmente é vantajoso procurar o parceiro 
para participar do projeto de desenvolvimento, e antes de ter resultados registráveis. 
 
Keywords: Propriedade Intelectual, Patentes, Programa de Computador, Transferência de 

Tecnologia, Inovação. 
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Hospitalidade em rede: uma análise estrutural dos 
arranjos relacionais na produção de conhecimento 
científico em hospitalidade, no Brasil (1990-2014) 

Ana Paula Garcia Spolon 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), Brasil 

 
 

RESUMO: Este projeto tem como propósito colaborar com a sistematização do conjunto da 
produção científica brasileira dedicada à hospitalidade, nas décadas recentes, bem como 
avaliar a forma e o conteúdo dos arranjos relacionais de pesquisadores e centros de pesquisa 
dedicados ao tema. Para tanto, parte do princípio do reconhecimento da hospitalidade como 
um tema transversal e como um fenômeno de natureza social-antropológica estudado por 
pesquisadores associados às ciências humanas e sociais aplicadas, não somente no âmbito do 
turismo, mas também de outras sub-áreas de conhecimento. Considera o pressuposto de que 
as investigações científicas acerca do tema têm sido desenvolvidas, mundialmente, de forma 
desconexa e distanciada. Assenta-se na hipótese de que, por conta exatamente desta 
desconexão e distanciamento, a percepção geral da produção científica dedicada ao assunto é 
parcial. Neste trabalho, fazemos uso da ferramenta da análise estrutural de redes para avaliar 
os arranjos relacionais que organizam o processo de produção de conhecimento científico em 
hospitalidade, no Brasil. Nesta avaliação, foram examinados os originais de 91 artigos 
publicados em 17 periódicos científicos, de 11 livros autorais e de 75 capítulos de livros 
organizados ou editados em coletâneas, no período entre 1990 (ano da publicação do primeiro 
periódico da área de Turismo) e 2014. Desenhou-se, a partir desta avaliação, a rede de 
citações de autores e trabalhos qualificados (dedicados especificamente ao tema da 
hospitalidade, nos termos desta pesquisa). Os resultados mostram vazios estruturais, 
evidenciam a fraqueza e/ou a inexistência de laços entre pesquisadores e centros de pesquisa, 
destacam a existência de micro-agrupamentos de pesquisadores e de endogenia institucional e 
evidenciam o baixo nível de inserção do Brasil no contexto internacional da produção 
científica em hospitalidade. Compreender o desenho desta rede de produção de 
conhecimentos no contexto do Brasil e a forma de sua relação com a produção de outros 
países é um primeiro passo na direção de um projeto mais amplo de compreensão da dinâmica 
da produção científica contemporânea dedicada ao tema da hospitalidade, em termos 
mundiais. 
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MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO GUIMARÃES 
(1777-1838): Trajetória e Identidades de um Homem de 

seu tempo 
Paulo Henrique Trentin1, Thomás S. Haddad2  

1 Centro Universitário da FEI, São Bernardo do Campo, SP, Brasil  
2 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 

 
Este projeto aborda a vida e a obra de Manoel Ferreira de Araújo Guimarães (1777-1838), 

personagem importante para o cenário da história da matemática brasileira. Centralizamos 

nosso estudo na trajetória e na constituição das identidades assumidas por Manoel Ferreira de 

Araújo Guimarães, como contribuições significativas para o processo de institucionalização 

da matemática no Brasil, no início do século XIX. Pretendemos compreender que entorno 

social, cultural, político e econômico envolveu Manoel Ferreira de Araújo Guimarães, 

guiando suas ações e posicionamentos como uma pessoa que assumiu as identidades de 

político, militar, professor, editor, autor e tradutor. Adotaremos como referência os trabalhos 

de Kury (2004) sobre o modelo imperial português, olhando para o que ela chamou de 

estratégias internacionais para que Portugal se equiparasse aos grandes centros de produção 

intelectual. Servimo-nos, também, da pesquisa de Dias relativa à vinculação de brasileiros às 

correntes utilitaristas do pensamento iluminista. Ela considera que a escolha dos temas e das 

correntes de pensamento a serem seguidos privilegiou o lado prático da ciência e da filosofia, 

em detrimento de vertentes mais propriamente políticas. 

 
Palavras-Chave: História da Ciência - História da Matemática no Brasil - Manoel Ferreira de 

Araújo Guimarães  
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Halos e Espalhamento de Luz em Bolhas de Sabão 

Adriana P. B. Tufaile1 e Alberto Tufaile1 

1 Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, Brasil 
 
 Estudando o espalhamento de luz em espumas, nós encontramos um padrão luminoso 
especial que surge quando se ilumina bolhas de sabão com laser. Nós achamos uma conexão 
entre este padrão e os fenômenos ópticos da atmosfera conhecidos pelos termos círculo 
parhélico, pilares do Sol e cães do Sol. Estes fenômenos são tão impressionantes que, quando 
foram avistados nos céus de Roma em 1629, levaram René Descartes a parar de trabalhar com 
Filosofia para pesquisar uma explicação para eles. Nós nomeamos as características do padrão 
luminoso encontrado com os termos círculo parlasérico, pilares de laser e cães de laser. 
Nossos resultados estão no artigo “Parhelic-like circle from light scattering in Plateau 
borders” [1]. Até hoje, as explicações para o círculo parhélico usaram apenas a óptica 
geométrica e cálculos como o método Monte Carlo, descartando os fenômenos ondulatórios 
da luz. No nosso artigo, nós explicamos o círculo parlasérico usando a teoria conhecida como 
Teoria Geométrica de Difração de Keller, esta teoria fica na fronteira entre Óptica Geométrica 
e Óptica Ondulatória. A luz deve ser vista como partícula (como pensado por Newton) e onda 
ao mesmo tempo. A Teoria de Keller tem sido usada principalmente quando se trata de ondas 
eletromagnéticas com frequências de rádio (RF) e ondas sonoras, o nosso trabalho é um dos 
poucos a mostrar a aplicação desta teoria para luz visível. Os cães de laser são explicados pela 
Óptica Geométrica, sendo reflexões do feixe laser, e os pilares de laser são explicados pela 
Difração de Fraunhofer da Óptica Ondulatória. O elemento espalhador no nosso trabalho é 
chamado de borda de Plateau, que é um filamento de líquido que se encontra entre três bolhas 
de sabão. No caso da Óptica Atmosférica os espalhadores são minúsculos cristais de gelo em 
suspensão na atmosfera. A simetria triangular da borda de Plateau é similar à simetria 
hexagonal dos cristais de gelo atmosféricos. Este trabalho está tendo repercussão 
internacional que se iniciou com uma notícia no site da revista Science [2] e teve atenção da 
Revista Pesquisa FAPESP, com um artigo e um vídeo [3]. 
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Interferentes endócrinos na regulamentação nacional e 

internacional. 
Carolina Thomé Utida e Helene Mariko Ueno1 
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Os micropoluentes são despejados constantemente nos corpos hídricos e tem difícil detecção e 
tratamento pelos métodos em uso atualmente, sendo os procedimentos dispendiosos 
economicamente[1]. As técnicas de remoção, apesar de possíveis, se deparam com dificuldades 
de implantação decorrentes dos custos das adaptações necessárias nas estações de 
tratamento[2]. O objetivo desta pesquisa foi identificar, com base em revisão da literatura 
científica, os principais interferentes endócrinos de origem antrópica, que abrangem uma 
variedade grande de substâncias químicas, incluindo hormônios naturais e sintéticos, 
pesticidas, componentes da indústria plástica entre outros, com persistência ambiental 
variável[1]; caracterizar os efeitos descritos nos organismos, como sobre o metabolismo e 
desenvolvimento, reprodução e cânceres[3], entre outros; identificando as principais 
populações afetadas e como as políticas públicas tratam do assunto, através de suas 
regulações desde o controle do uso dessas substâncias até a emissão desses poluentes nos 
copos hídricos, além dos que tratam das águas de abastecimento e consumo. Para alcançá-lo 
foi feita revisão bibliográfica do assunto, consultando-se bases de dados da área da saúde para 
avaliar artigos publicados sobre o tema, órgãos internacionais de pesquisa para as fontes sobre 
os relatórios de divulgação voltada também ao público e fontes governamentais e órgãos de 
fiscalização, na busca de informações de legislações e regulamentações. É possível observar 
um comportamento similar na maior parte das legislações pesquisadas, com tendência à 
regulação da fabricação, do comércio e do uso, porem, com deficiências no campo do 
tratamento dos corpos hídricos. 
 
Palavras chave: Interferentes endócrinos; micropoluentes; organismos aquáticos; legislação. 
 
Trabalho de conclusão de curso 
 
[1] WHO. Global Assessment of the State of the Science - Endocrine Disruptors. WHO, p.1-
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[2] BILA, D. M.; DEZOTTI, M. Desreguladores endócrinos no meio ambiente: efeitos e 
consequências. Química Nova. São Paulo. 30: 651-666 p. 2007. 
[3] WHO/UNEP. State of the science of endocrine disrupting chemicals - 2012. An 
assessment of the state of the science of endocrine disruptors prepared by a group of experts 
for the United Nations Environment Programme (UNEP) and WHO.  Geneva, Switzerland:  
2013. 296 ISBN 978 92 4 150503 1. Disponível em: < 
http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/ >. Acesso em 02/25/2014. 
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Willemart1 
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A Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP) 
possui uma notável área verde em seu campus e ao redor. Conhecer melhor esse espaço e 
quem o habita é uma forma de conscientização sobre a importância da manutenção e 
preservação desses espaços dentro da Escola por aqueles que o frequentam, seja por parte do 
corpo docente, discente, funcionários e comunidade ao redor da escola.  
A preservação das áreas verdes da EACH, portanto, se relaciona intimamente com o 
reconhecimento dos componentes da sua fauna e flora e como eles se relacionam 
ecologicamente nesse espaço. A conservação dos ambientes da EACH contribui na 
manutenção da fauna e flora existentes. Difundir esse exercício para toda a escola torna essa 
ação ainda mais efetiva; e ainda pode contribuir para a expansão e aplicação da 
conscientização, por parte dos indivíduos, nas diversas áreas verdes que possam fazer parte de 
suas rotinas. 
O objetivo do presente trabalho é identificar e catalogar tanto quanto possível a fauna de 
invertebrados da EACH e posteriormente elaborar algum mecanismo de divulgação desse 
projeto pela internet, para que todos possam ter acesso a essas informações; docentes, alunos, 
funcionários e membros da comunidade local. Para tal feito, temos realizado a coleta de 
invertebrados pelos diversos locais do campus. A cada animal encontrado, anotamos suas 
características gerais, e o local do campus, horário e data da coleta. Futuramente, 
identificaremos cada animal com auxílio de livros e especialistas. Esperamos assim dar um 
primeiro passo na contribuição para o maior conhecimento da fauna de nossa Escola, 
conscientização e preservação desse campus da universidade. Vale o destaque que não 
esperamos por meio dos resultados apresentados nesse trabalho esgotar todas as 
possibilidades de identificação de invertebrados do local, uma vez que tal trabalho demandará 
mais tempo de coleta e estudo. 
 
Palavras-chave: EACH, fauna de invertebrados, conscientização, divulgação científica. 
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Identidades docentes e culturas profissionais 

Luciana Maria Viviani, Celi R. Chaves Dominguez, Valéria Cazetta, Verónica Marcela 
Guridi, Fabiana Curtopassi-Pioker, Josely Cubero, Elen Faht  

 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil  
 
 

Este trabalho tem como objetivo apresentar resumidamente o trabalho do grupo de pesquisas 
“Identidades docentes e culturas profissionais”, sediado na EACH-USP desde 2012. Muito se 
discute atualmente sobre dificuldades existentes no ensino básico, que podem acarretar 
lacunas na formação dos alunos, até mesmo em suas capacidades de comunicação oral e 
escrita. É comum observarmos esse tipo de debate em diferentes veículos midiáticos e 
também em trabalhos acadêmicos, em que o processo de formação de professores é 
responsabilizado, em maior ou menor grau, por tais problemas. No Brasil, a carreira docente é 
pouco atrativa, por seu baixo status social, dado em parte pelos baixos salários, tanto para 
professores iniciantes como para aqueles que contam com maior experiência, em comparação 
com outras ocupações. A suposta necessidade de elaboração de padrões de qualidade para o 
trabalho do professor coloca em foco a problemática dos modelos de atuação docente, bem 
como as metas de formação docente das instituições de ensino superior. Essa questão será 
aqui abordada por meio da temática das identidades sociais, consideradas não como fixas, 
permanentes ou essenciais, mas como identidades que se formam e se transformam 
continuamente, em diferentes momentos históricos, e em interação com diversos sistemas de 
significação social e representação cultural. Apesar de reconhecer que o processo de formação 
identitária do professor é mediado por inúmeras e complexas instâncias sociais, pressupõe-se 
que o período de formação inicial é muito importante nesse processo. Os trabalhos que o 
grupo vem desenvolvendo têm como objetivo justamente refletir sobre processos de 
(re)construção de identidades docentes que ocorrem durante os cursos de formação inicial de 
professores e professoras. Também busca investigar como esses processos identitários se 
conectam a formas de produção e de circulação de culturas profissionais nas instituições 
escolares e de outras formas culturais da sociedade mais ampla. As investigações reportadas 
neste trabalho tomaram como contexto de pesquisa as disciplinas vinculadas aos estágios 
obrigatórios do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza (LCN) da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP), que visam contribuir 
para o entendimento do processo de formação identitária e subsidiar práticas de docentes 
atuantes em cursos de formação de professores. 
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Avaliação das experiências de intercâmbio internacional 

na graduação: a percepção dos intercambistas estrangeiros 
na Universidade de São Paulo e de discentes da USP no 

exterior 
Yuli Della Volpi1 André Fontan Köhler² 

1 Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 
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Tem-se verificado, nos últimos anos, um aumento expressivo na realização de intercâmbio 
para graduandos brasileiros, a partir do aumento de recursos públicos para bolsas de estudos 
no exterior e do desenvolvimento de programas, parcerias e convênios universitários voltados 
aos discentes de graduação. O intercâmbio colabora para o desenvolvimento de habilidades, 
aprendizado e conhecimentos e para a conquista da independência, com retornos 
significativos para os estudantes[1]. 
A pesquisa tem como objetivo geral compreender a experiência do intercâmbio internacional 
realizado por alunos da Universidade de São Paulo e por discentes estrangeiros que vieram à 
USP, a partir da percepção dos próprios intercambistas. Destacam-se quatro objetivos 
específicos: a) compreender a percepção dos estudantes em relação ao novo cotidiano e a 
percepção da experiência universitária em outro país; b) destacar novas experiências durante o 
período; c) comparar os resultados dos brasileiros e estrangeiros; e d) avaliar o resultado de 
políticas de apoio, como o USPIfriends. Para tanto, a metodologia de pesquisa compreendeu 
um levantamento bibliográfico, entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionários. 
Verificou-se que os intercambistas foram motivados pela vontade de morar em outro país, e 
travar contato com uma nova cultura, porém houve uma tendência pela escolha de países com 
proximidade linguística ao país de origem. Além disto, o auxílio financeiro foi importante 
para os entrevistados, e os alunos dedicaram mais tempo ao lazer durante o intercâmbio. Com 
relação à universidade, os professores da USP foram bem avaliados pelos estrangeiros; já a 
estrutura física da universidade de destino e a grade curricular foram bem avaliados pelos 
brasileiros. De maneira geral, conclui-se que houve pouca dificuldade de adaptação entre os 
estudantes; os maiores ganhos advindos do intercâmbio foram pessoais, e há a necessidade de 
maior divulgação da plataforma USPIfriends. Por fim, o intercâmbio correspondeu ao seu 
objetivo e definição, de troca de informações e cultura[2]. 
 
Palavras-chave: Intercâmbio, Estudos no exterior, Estrangeiros em São Paulo, Brasileiros no 

exterior 
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Aracnofobia: mitos e verdades sobre as (nem tão) terríveis 

aranhas 
Rodrigo Hirata Willemart 
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Aranhas estão entre os animais mais temidos pelos seres humanos. Nesta palestra 
argumentarei que aranhas são muito mais fascinantes do que são perigosas. Primeiramente 
tentarei desconstruir a imagem de que toda aranha é perigosa respondendo a perguntas como: 
Todas as aranhas são venenosas? Os venenos são perigosos para o ser humano? Qual a chance 
de óbito ao ser picado? Aranhas são agressivas? Em seguida tentarei mostrar como a ciência 
tem mostrado que são animais incrivelmente fascinantes, comentando sobre aranhas que são 
capazes de aprender, de controlar a ingestão de lipídeos e proteínas em sua dieta, de distinguir 
cantos de aves, de consumir sangue de pessoas sem tocá-las e ainda de enganar suas presas 
para comê-las. Referente ao sexo nas aranhas, comentarei sobre machos que tampam a 
abertura da genitália da fêmea para que outros machos não possam copular com ela, machos 
que detectam a distância e preferem acasalar com fêmeas virgens e outros ainda que copulam 
com as fêmeas remotamente. Concluirei mostrando alguns vídeos de aranhas caçando, 
machos cortejando e brigando com outros machos pelo acesso às fêmeas. 
 
Palavras-chave: Arachnida, Araneae, Comportamento animal 
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Além de ser um grande produtor de bens e de serviços em setores como o agrícola, o de 
mineração e o de petróleo [1], o Brasil também é 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 [2] e também o 5º maior produtor mundial de algodão 
[3], uma das fibras naturais mais consumidas no mundo [4], com a qual são feitas 60% das 
peças de vestuário confeccionadas no país [3]. O país ocupa a 7ª posição na produção de fios 
e tecidos planos e a 3ª na produção de tecidos de malha [5], além de gerar 8 milhões de 
empregos diretos e indiretos [6]. Contudo, mesmo estimulando o PIB do país e gerando 
milhões de empregos diretos e indiretos no referido setor, tal atividade cria diversos 
problemas ambientais, como por exemplo, a geração de resíduos sólidos oriundos dos 
processos industriais, confeccionistas e também do pós-consumo, que são dispostos, 
comumente, em aterros sanitários [7]. Deste modo, o presente trabalho apresenta 
considerações sobre a geração de resíduos sólidos na cadeia têxtil brasileira, além de abarcar 
materiais e processos mecânicos para reciclagem têxtil. Esta poderá contribuir para a 
diminuição de problemas ambientais, além de constituir uma fonte de renda economicamente 
viável para todos envolvidos em sua cadeia, desde os catadores de material reciclável até o 
setor industrial. 
Palavras-chave: sustentabilidade; reciclagem têxtil; materiais e processos; resíduos sólidos 
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A ATIVIDADE PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: A 
APROPRIAÇÃO DOS CONCEITOS CIENTÍFICOS 
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Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 

e-mail: adriano.agricio.alves@usp.br 

 

Objetivo 
Investigar as ações e operações de ensino, 
desenvolvidas no ensino médio, que criam 
condições adequadas para o desenvolvimento 
do pensamento teórico dos estudantes.  

Métodos/Procedimentos 
A pesquisa fundamenta-se na Teoria Histórico-
Cultural

1 2
 como mediação para a análise dos 

dados obtidos na observação da prática 
pedagogica de uma professora do segundo ano 
do ensino médio na disciplina de biologia.  
Fazem parte dos dados: plano de ensino, 
imagens de produções dos estudantes durante 
as aulas, transcrição de reflexões coletivas 
orais, respostas de provas. 

Resultados 
Os resultados obtidos sintetizam a análise da 
organização do ensino, mediação dos 
conteúdos escolares

1
, formação do 

pensamento teórico
2
. O quadro abaixo 

evidencia organização do ensino: 

Ação do professor 
sobre o objeto de 

estudo 

Ação do aluno sobre 
o objeto de estudo 

Escrever o conteúdo 
do livro na lousa. 

Copiar o conteúdo da 
lousa no caderno. 

Explicar o conteúdo 
para os estudantes. 

Copiar as falas que 
acham importantes. 

Retomar os conceitos 
por  questionamento. 

Responder aos 
questionamentos. 

Aplicação de 
questionário. 

Copiar  e responder o 
questionário com os 
colegas de turma. 

Corrigir o questionário Conferir as respostas 

Tabela 1: ações e operações do professor e 
dos estudantes sobre o objeto de estudo 

Enquanto manifestação da aprendizagem dos 
conteudos escolares: “Conseguir responder 
aos questionamentos da professora durante a 
aula com base no conhecimento 
estudado.(Aluno A); “ Responder corretamente 
o questionário aplicado no segundo momento 
da aula”. (Aluno B). Quanto a manifestação do 
pensamento teórico, não se obteve evidencias 
da formação dessa função psiquica superior. 
O dados evidenciam as  limitações na 
organização do ensino no que se refere aos 
objetivos de uma educação transformadora. 

Conclusões 
Verifica-se na prática pedagógica analisada, 
como representação de boa parte das práticas 
escolares, a reprodução do conhecimento de 
forma não historicizado, adaptando os sujeitos 
às condições alienantes que impedem a 
emancipação dos sujetios enquando herdeiros 
da cultura como produto histórico-dialético 
produzido pelo conjunto dos homens

2
. Se a 

finalidade da educaçao escolar visa um ensino 
emancipador, que desenvolva o mpensamento 
teórico

1
 e a sua atuação para a transformação 

de sua realidade, acreditamos ser necessária a 
reorganização das práticas pedagógicas que se 
instauraram dentro do sistema educacional 
brasileiro.   
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Objetivos 
Os objetivos são analisar a importância do 
município de Nova Petrópolis como destino 
turístico-cultural no contexto da Região das 
Hortênsias, na Serra Gaúcha (RS), por meio 
das contribuições de seus atrativos, para a 
competitividade turística, com base nas visões 
de gestores de entidades (Sindicato de Hotéis e 
Restaurantes e do Convention & Visitors 
Bureau) e de empresas locais e averiguar a 
comercialização do destino pelas operadoras e 
agências: Atlantis Viagens e Turismo, CVC 
Viagens e Turismo, Abreu Turismo e TAM 
Viagens, de São Paulo (SP), e Zeppelin 
Turismo, de Nova Petrópolis. 

Métodos - Procedimentos 
O método de pesquisa é qualitativo e os 
procedimentos foram observação direta dos 
atrativos turísticos, pesquisa documental e 
aplicação de entrevistas semiestruturadas a 
operadoras e a agências de viagens e turismo 
de São Paulo (SP) e de Nova Petrópolis; 
gestor da Secretaria do Turismo, diretores da 
Associação  Comercial e Industrial (ACINP) e do  
Fundo do Turismo;  g e s t o r e s  do Sindicato 
de Hotéis e Restaurantes e do Convention & 
Visitors Bureau da região e gestores de 
empresas locais (LAKATOS; MARCONI, 2003, 
p. 258). 

Resultados 
Os resultados mostram que o desenvolvimento 
do turismo em Nova Petrópolis é em razão da 
preservação da cultura local, nos eventos 

(Festival Internacional do Folclore) e da 
materialização de patrimônios, que enaltecem 
as tradições culturais - como o Parque Aldeia 
do Imigrante e o Labirinto Verde (Praça das 
Flores). O Sindicato de Hotéis e Restaurantes 
e o Convention & Visitors Bureau, da região, 
são entidades representativas que contribuem 
para divulgar e promover Nova Petrópolis no 
contexto turístico da Região das Hortênsias. As 
agências e operadoras de São Paulo oferecem 
pacotes para Gramado e Canela e para Nova 
Petrópolis, além de outros municípios da Serra 
Gaúcha. 

Conclusões 
A Prefeitura de Nova Petrópolis e a Associação 
Comercial e Industrial (ACINP) atuam no 
desenvolvimento do turismo, por meio da 
preservação dos patrimônios da cultura local. O 
Sindicato de Hotéis e Restaurantes e o 
Convention & Visitors Bureau, da região, atuam 
na integração e na promoção turística da Região 
das Hortênsias. As agências da Região das 
Hortênsias destacam o destino Nova Petrópolis 
em sua oferta de roteiros turísticos. Ainda que 
as agências de São Paulo (SP) enfatizem os 
destinos Gramado e Canela, Nova Petrópolis é 
reconhecida pelos operadores como destino 
importante, no contexto turístico da Serra 
Gaúcha. 
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Objetivo 
Descrever a experiência sexual durante o 
terceiro trimestre de gestação de mulheres 
atendidas no puerpério de uma maternidade 
pública de São Paulo.  

 

Métodos/Procedimentos 
Estudo descritivo transversal com 87 puérperas 
internadas no alojamento conjunto de uma 
maternidade pública de São Paulo.  Os dados 
foram coletados por meio de um questionário 
autoaplicado no período de abril a junho de 
2015. A análise estatística foi efetuada pelo 
programa SPSS.  
 

Resultados  
32% das mulheres se sentiram menos 
atraentes para seus parceiros em decorrência 
das mudanças corporais durante a gestação. 
Quase metade da amostra (43,7%) assim como 
seus parceiros (57,4%) tiveram medo que as 
relações pudessem prejudicar o feto, embora 
63,3% afirmaram que o ato sexual  no final da 
gestação é indicado  para facilitar o trabalho de 
parto. Quanto à frequência das relações 
sexuais, 56% das puérperas relataram ter 
praticado uma ou mais vezes por semana, 64% 
declararam que houve um decréscimo grande 
na frequência das relações, mas mesmo assim 
estavam satisfeitas; somente 9% alegaram total 
insatisfação. O desejo sexual continuou 
fortemente presente em boa parte das 
mulheres (64%), assim como o ato sexual 
prazeroso (71%), e o orgasmo, que foi 
alcançado por 68% da amostra. Apesar das 
boas sensações vivenciadas pela maioria, 60% 

das mulheres mencionaram dispareunia em 
algum momento no terceiro trimestre de 
gestação. O cansaço físico foi apontado pela 
maioria (55%) como motivo de menor 
disponibilidade para as relações sexuais. A 
prática sexual mais presente no terceiro 
trimestre foi o coito vaginal (86%) este também 
foi citado como a prática mais prazerosa por 
83%, seguida de sexo oral e masturbação.  
  

Conclusões 
A partir dos resultados obtidos foi possível 
observar que a gravidez não provocou uma 
ruptura na sexualidade dos casais, mas houve 
um decréscimo na sua prática; apesar disso, as 
mulheres se mostraram satisfeitas com a 
frequência das relações. O desejo, o prazer e o 
orgasmo na maioria da amostra não foram 
afetados, embora o cansaço físico estivesse 
presente. Com as mudanças fisiológicas 
ocorridas em seus corpos, menos da metade 
das mulheres não se sentiram atraentes para 
seus parceiros. É importante a abordagem 
sobre a sexualidade na gestação pelos 
profissionais de saúde durante as consultas 
pré-natais a fim de sanar dúvidas, medos e 
mitos.  
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USINAS DE COMPOSTAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO: 
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Objetivos 
Identificar os Fatores Críticos de Sucesso 
(FCS) das usinas de compostagem na cidade 
de São Paulo: a de São Mateus e a da Vila 
Leopoldina, para servir como subsídio no 
planejamento de novas usinas no município, (a) 
analisando os problemas do sistema de 
compostagem, com ênfase nos aspectos do 
planejamento, do protocolo de operação e da 
manutenção das usinas; e (b) comparando os 
Fatores Críticos dos casos estudados com a 
literatura 

Métodos/Procedimentos 
Realizou-se um estudo exploratório qualitativo 
das duas usinas de compostagem. Utilizando-
se a análise documental (CALADO & 
FERREIRA, 2005) em três etapas: recolha de 
documentos sobre as usinas em bases 
eletrônicas e na biblioteca da CETESB; seleção 
do material; análise de conteúdo e 
categorização temática. Utilizou-se também a 
entrevista semiestruturada (GEILFUL, 1997), 
com servidores públicos e executivos 
responsáveis pelo manejo dos resíduos na 
cidade. 

Resultados 
As duas usinas operaram durante 30 ano e 
foram desativadas no início dos anos 2000. 
Elas utilizavam o sistema DANO com 
bioestabilizadores. Recebiam material 
misturado que prejudicava o desempenho do 
maquinário, afetando a qualidade do produto 
das usinas. Foram localizados sete FCS no 
estudo: controle de odor, 
monitoramento/controle do processo, qualidade 
do produto final, mercado final para o 
composto, custos operacionais, relação com a 
vizinhança e localização da usina. 

 
Quadro 1: Relevância dos Fatores Críticos de Sucesso 
para usinas de compostagem, (A) fatores de planejamento 

e (B) fatores operacionais. 

Conclusões 
Os problemas operacionais foram os mais 
evidentes neste estudo, potencializados pela 
ausência de planejamento adequado nas duas 
unidades de análise. Os fatores críticos de 
planejamento, se observados poderiam levar a 
escolha de um local mais apropriado e a uma 
maior aceitação do composto pelo mercado 
consumidor. É importante verificar se é viável 
operacionalmente aliar uma central de triagem 
de recicláveis às usinas de compostagem, pois 
esta estratégia não prevê a segregação na 
fonte geradora (FCS de usinas de 
compostagem) e as duas experiências 
pretéritas, que foram concebidas a partir deste 
procedimento, fracassaram. O conhecimento 
dos Fatores Críticos de Sucesso é importante 
para que haja uma contribuição teórica e 
prática para a gestão de resíduos no município. 
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Sistema Cantareira (São Paulo – Brasil): análise das 
instituições e dos atores envolvidos na gestão da 

água entre 2004 e 2014 
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Objetivos  
O objetivo principal desta pesquisa é analisar a 
atual forma de gerenciamento do Sistema 
Cantareira considerando o conjunto de órgãos, 
agências e instalações governamentais e 
privadas que programam ações administrativas 
voltadas à gestão da água, bem como a 
participação de atores sociais, verificando-se a 
outorga de água do Sistema Cantareira 
realizada em agosto de 2004. Os objetivos 
específicos são levantar dados sobre como a 
SABESP vem fazendo a gestão do sistema 
Cantareira, com especial atenção para os 
períodos de 2010 e 2011, 2013 e 2014 e 
também analisar como alguns agentes 
governamentais e atores sociais vêm se 
posicionando sobre a crise hídrica no Sistema 
Cantareira, com especial atenção para 
SABESP, ANA, DAEE e Comitê de Bacia 
Hidrográfica do PCJ. 

Métodos 
O trabalho foi realizado por meio de uma 
pesquisa descritiva, com base em revisão 
bibliográfica, análise documental e 
levantamento de entrevistas semiestruturadas. 
Trata-se de uma pesquisa preocupada com a 
atuação prática tendo com objetivo primordial a 
descrição das características de determinado 
fenômeno ou, então, o estabelecimento de 
relações entre variáveis. Nesse caso, a relação 
geral entre a crise hídrica e os agentes 
envolvidos. Os materiais disponíveis nos sites 
das instituições auxiliaram nos resultados e 
conclusões.  

Resultados 
Como resultados, foi possível analisar que o 
Sistema Cantareira, desde o seu planejamento 
e implantação, não possuía capacidade 
suficiente para abastecer a demanda da 
população presente nas Regiões 
Metropolitanas de São Paulo e Campinas, 
sendo a base principal do abastecimento 

hídrico nestas regiões, tornando-as fortemente 
dependentes a este sistema. Não há uma única 
causa para a crise, um único fator. O Estudo 
mostrou que em dezembro de 2013 o PCJ já 
alertava para controle no consumo, e em um 
ano o sistema trabalhava com 7,7% da 
capacidade usando a segunda cota do volume 
morto. E atualmente, a única medida de curto 
prazo para enfrentarmos a crise continua sendo 
reduzir o consumo e diminuir o abastecimento 
de água em parte das residências. Outro 
problema relacionado são os conflitos sociais 
que a crise gerou devido também ao grande 
contingente populacional presente nas regiões 
abastecidas pelo Sistema, junto a falta de 
planejamento urbano.  

Conclusões 
A demanda por água cresceu 
esporadicamente, tornando este recurso ainda 
mais escasso, e isto ocasionou e ocasiona 
grandes conflitos entre os órgãos gestores do 
sistema, como a SABESP e órgãos dos 
municípios pertencentes às bacias dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (como o Comitês 
PCJ), sendo, a maior parte da vazão destinada 
à Região Metropolitana de São Paulo, e, em 
momentos de estiagem, havendo redução da 
vazão para os municípios pertencentes às 
Bacias PCJ. Por fim, o presente estudo 
contribui para mostrar de que modo a água 
vem sendo gerida em uma situação de 
escassez hídrica. 
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Objetivos 

Analisar as principais mudanças propostas no 
que se refere às Zonas Especiais de Interesse 
Social 3 – ZEIS 3, previstas no Plano Diretor 
Estratégico (PDE) de São Paulo, tanto na 
perspectiva da Lei 13.430/2002 (PDE 2002), 
quanto na Lei Nº 16.050/2014 (PDE 2014), 
através de uma análise comparativa entre 
ambas, de modo a destacar semelhanças e 
diferenças, e identificar em que medida há 
avanços no que se refere à implantação da 
ZEIS 3. 

Métodos/Procedimentos 
A princípio, se fez necessária a revisão 
bibliográfica referente ao instrumento normativo 
Plano Diretor e sua relação com a gestão 
urbana e posteriormente, uma leitura 
bibliográfica específica sobre a implantação do 
PDE no município de São Paulo e dos planos 
de 2002 e 2014, respectivamente. Isso 
possibilitou a aplicação de uma metodologia de 
análise comparativa entre os dois documentos, 
com base nas dimensões orientadas por Targa 
(1991): comparação histórica, econômico-social 
e política. 

Resultados 
Foi possível compreender o Plano Diretor como 
um instrumento que norteia estratégias e 
práticas que minimizem a segregação social 
existente no município de São Paulo. Além 
disso, a delimitação das ZEIS por meio do PDE 
de 2002 correspondeu a um esforço de 
redução destas diferenças sociais, porém, não 
atendeu as expectativas da época. O novo 

PDE conta com questões menos genéricas, em 
relação ao PDE de 2002, inclusive no que 
tange as ZEIS 3 – que agora destinam 60% da 
sua área para HIS, contrapondo-se com 40% 
do plano anterior. 

Conclusões 
Foram observados avanços e recuos no novo 
Plano Diretor, que partem desde o incentivo a 
produção de Habitações de Interesse Social 
em ZEIS 3 e mais atenção a este tipo de 
zoneamento, em relação ao Plano Diretor de 
2002; à flexibilização ofertada ao setor 
imobiliário. 
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Objetivos 
Instigar o interesse de adolescentes pela área 
de robótica e programação; divulgação 
científica; levar às escolas uma proposta 
interdisciplinar; reduzir a descrença de 
autocapacidade, já que os alunos que terão de 
controlar o carro, o conduzindo para chegar no 
objetivo proposto em atividades; aumentar a 
concentração dos alunos e desenvolver o 
raciocínio lógico.  

 

Métodos/Procedimentos 
O projeto faz parte do subgrupo L.Y.R.A. 
(Laboratório de Investigação em Robótica e 
Astronáutica) que atua em conjunto com a 
escola E.M.E.F. Arquiteto Luis Saia. São 
realizadas aplicações para turmas de alunos do 
nono ano do ensino fundamental. Segundo os 
pesquisadores brasileiros Ramos, Neves JR. E 
D'Abreu, "Numa sala de aula o ambiente de 
robótica pedagógica conduz a criança a uma 
representação do mundo real, onde questões 
científicas são levantadas e grupos são 
organizados em equipes que procuração 
soluções". São 6 aplicações com duração em 
média de 1 hora. Uma das aplicações é 
dedicada a programação. Nela o grupo explica 
conceitos básicos de programação e algoritmo e 
propõem um desafio aos alunos, que devem 
montar um algoritmo para o resolver. O desafio 
é desviar de um obstáculo e seguir a direção que 
estava antes. O carro é feito de materiais de 
baixo custo e controlado por um programa em 
C. Ele tem uma placa Arduino Uno. Para serem 
escolhidos os movimentos dos motores e tempo 
de movimento tem uma interface em Java. 

Resultados 
Esse projeto foi aplicado duas vezes em sala de 
aula. Na primeira aplicação tiveram 4 grupos, 2 
erraram o problema, 1 acertou parcialmente e 1 
acertou totalmente. Na segunda aplicação 
tiveram 3 grupos, os 3 acertando parcialmente. 
 

 
Figura 1. Gráfico da porcentagem de acertos do 

desafio 

Conclusões 
Houve muitos acertos parciais, um número 
considerável de erros e apenas um acerto total. 
É necessário mais aplicações e um maior 
contato dos alunos com o assunto para que 
cheguemos em todos os nossos objetivos. 

Referências Bibliográficas 

RAMOS, Josué J. G., Neves JR., Othon R., 
D'Abreu, João V.V. da: Iniciativa Para Robótica 
Pedagógica Aberta e de Baixo Custo Para 
Inclusão Social e Digital no Brasil. In 
http://www.sba.org.br/rsv/SBAI/SBAI2007/docs/
30894_1.pdf 
 

Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015 - 13, 14 e 15 de Outubro de 2015 161



 

LAZER E ENVELHECIMENTO NA PERSPECTIVA DO ENVELHECIMENTO 
SAUDÁVEL 

Andrea Viude 

Caroline Coelho Aguiar Cardoso 

EACH - USP 
aviude@gmail.com 

caroline.coelho.cardoso@usp.br 
 

 

Objetivos 
O projeto de pesquisa buscou fomentar 

reflexões a respeito do lazer no processo de 
envelhecimento e avaliar a compreensão dos 
idosos acerca do conceito e emprego do lazer 
em sua velhice. Para atingir tais objetivos, a 
pesquisa foi desenvolvida intrinsecamente ao 
programa GAMIA, que possui como principal 
objetivo a promoção da saúde do idoso por meio 
de suas atividades realizadas no Hospital das 
Clínicas em São Paulo. Ao todo, participam do 
GAMIA 30 idosos, sendo estes a população de 
estudo desta pesquisa. 
 

Método/Procedimento 
Ao total foram cumpridos 4 aulas 

expositivas dialogadas (ANASTASIOU; ALVES, 
2006) com os idosos: 2 com o grupo A e 2 com 
o grupo B. O encontro 1 foi a respeito da 
compreensão de lazer para os idosos, os 
conceitos de lazer e sobre as principais 
atividades de lazer na velhice. Por outro lado, o 
encontro 2, abordou as opções de lazer para o 
idoso em São Paulo. Como preparo para os 
encontros foi feito um levantamento bibliográfico 
(GIL, 2008). sobre os temas “lazer”, 
“envelhecimento”, “velhice”, “velho” e “promoção 
da saúde do idoso”. 
 

Resultados 
 No primeira etapa do primeiro encontro, 
foi perguntado aos idosos “O que é lazer?” e as 
principais respostas foram “Lazer é diversão”, 
“Não é passeio”, “Natureza e auto estima”, 
“Escape”, “Momento para si próprio”, “Fazer o 
que se gosta” e “Meditação”. Na etapa seguinte, 
buscou-se conhecer as atividades de lazer as 
quais o grupo praticava e as respostas foram as 
seguintes: assistir TV; ir ao cinema; fazer 
exercício físico; visitar a família; passar o tempo 
com os netos; ir ao parque; aproveitar o feriado; 
andar no shopping para observar pessoas e 
produtos bonitos; participar de cruzeiro e ir ao 
SESC. Um dos participantes até citou “Minha 

segunda casa é o SESC”. Entretanto, as 
reflexões não se esgotaram aos tópicos 
estipulados para a aula e conforme foi se 
estabelecendo o diálogo no espaço, outras 
características do lazer na velhice foram sendo 
reveladas, como a questão do tempo livre, 
tempo para o lazer, seus benefícios e outras 
particularidades do lazer para os idosos. 
 

Conclusões 
 Os objetivos a respeito da reflexão e 
avaliação do conhecimento e do emprego do 
lazer na velhice foram atingidos. Além disso, foi 
possível perceber que algumas das realidades 
expostas pelos idosos vão de encontro ou 
complementam o que dizem os autores, porém 
há divergências, principalmente no que se refere 
ao tempo livre para o lazer, citado por muitos 
autores como um tempo que os aposentados 
possuem, mas que para os idosos é tido como 
escasso, pois como foi dito por eles, muitos se 
dedicam as atividades do dia-a-dia ou realizam 
trabalhos informais, o que torno o tempo livre 
para o lazer limitado. 
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Objetivo 

Tendo em vista a expansão do comércio eletrônico e a 
carência de pesquisas nessa área, este artigo tem por objetivo 
analisar como o visual merchandising e a experiência de 
compra online impactam nos e-commerces de moda, 
comparando os e-commerces, para o luxo e fast fashion, 
abordando fatores do design do site, de forma a auxiliar, não só 
pesquisadores, mas empresas que atuam na área de maneira 
a otimizar suas estratégias de comunicação e marketing no 
ambiente online. Tendo como embasamento teórico pesquisas 
da área, propõem-se também uma discussão dentro do 
contexto de Visual Merchandising Online, um tema pouco 
tratado, principalmente no Brasil, e que possuí muito a inovar 
nas técnicas do Visual Merchandising.  

Métodos/Procedimentos 

Para isso realizou-se uma pesquisa bibliográfica que se 
caracteriza, segundo Severino (2007, p.122), por ser realizada 
a partir de registros disponíveis. Segundo Fonseca 
(GERHARDT, SILVEIRA, 2009), uma pesquisa bibliográfica é 
feita “a partir de levantamentos de referências teóricas já 
analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos”. Esta 
pesquisa se baseia unicamente em uma pesquisa bibliográfica 
e busca referências teóricas com o objetivo de selecionar 
informações ou conhecimentos prévios sobre o problema que 
se procura a resposta. Focou-se em coletar dados através de 
várias referências, visando desenvolver uma fundamentação 
teórica que funcionasse como base para proporcionar a criação 
de uma discussão que procura auxiliar profissionais de visual 
merchandising a desenvolverem uma estratégia no ponto de 
venda online. 

Resultados 

Segundo os autores Kim e Stoel (2003) quatro fatores 
influenciam a percepção de qualidade dos usuários de um site: 
design de fácil acesso para o usuário, comunicação e 
marketing, gerenciamento e manutenção.  Analisando o quadro 
abaixo, temos que o estímulo refere-se às variáveis que são 
utilizadas para criar as lojas online. Mecanismos são 
representados por estados efetivos e cognitivos e processos 
que moderam o relacionamento entre estímulo e resposta. E 
resposta representa a expressão dos consumidores perante a 
qualidade do merchandising.  A criação de uma atmosfera 
visual para a loja é uma estratégia competitiva usada por 
varejistas para exercer influencia no comportamento do 
consumidor, a fim de aumentar as vendas (OH; FIORITO; 
HOFACKER, 2008). 

 

Quadro I: S-O-R (OH, FIORITO, HOFACKER, 2008).  

Visual Merchandising é a estratégia de apresentação de uma 
empresa e seus produtos de modo a atrair consumidores, 
comunicar a marca e facilitar o processo de compra. Comunicar 
uma imagem de marca de maneira compreensível, diferenciar a 
oferta dos competidores, integrar o esforço promocional pela 
marca, aumentar avaliabilidade tecnológica a fim de facilitar o 
processo, são algumas funções que norteiam o Visual 
Merchandising. O consumismo começou a ser tratado como um 
fenômeno que envolvia fantasia, sentimentos e prazer: 
contendo traços de significados simbólicos, hedônicos e 
estéticos. O consumidor passou a buscar “algo a mais” em 
suas compra. 

Conclusões 

O homem, segundo Demetresco, se relaciona com os objetos e 
espaços de maneira interativa e experimental. Desta maneira é 
importante criar ambientações e exceder as expectativas dos 
clientes de modo a satisfazer suas necessidades e desejos. O 
risco de compra online é superior do que o varejo devido as 
incertezas do consumidor sejam elas pela entrega, pela forma 
de pagamento e por informações necessárias sobre o produto. 
O visual merchandising online faz parte da estratégia de 
comunicação de uma empresa online que procura mostrar o 
produto, facilitar a compra online, comunicar o conteúdo da 
marca, diferenciar a marca, provocar uma experiência de 
compra satisfatória de modo a gerar lucro para a empresa. A 
quantidade de informações cedidas, imagens em alta 
resolução, alternativas para reduzir o risco de compra, são 
essenciais no processo de visual merchandising online. 

Referências Bibliográficas 
DEMETRESCO, Sylvia, 2000. Vitrina: construção de encenações. Editora Senac, 
São Paulo.      
____________. Ebit, 2014. Relatório Web Shoppers. 30º Edição. 
 HÁ, Young; LENNON, Sharron J, 2010.Online Visual Merchandising 
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Effects of Design factors on store image and expectation of merchansdising 
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UTILIZAÇÃO DE CORANTES NATURAIS NO SEGMENTO DE MODA 
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Objetivos 
O objetivo geral do projeto é o desenvolvimento 
de uma coleção de moda íntima feminina que 
será tingida com corantes naturais.  

Métodos/Procedimentos 
Realizou-se pesquisa bibliográfica sobre as 
tendências sustentáveis atuais, pesquisa 
qualitativa e levantamento sobre o público que 
adere a essas tendências e levantamento 
bibliográfico e documental sobre o segmento 

de moda íntima. Os corantes naturais foram 

estudados quanto a sua classificação, seu 
processo de tingimento e aplicação em têxteis. 
Em seguida os corantes naturais mais 
adequados para o tingimento das peças foram 
selecionados, o público-alvo, os croquis, o 
tema, o painel conceitual e a cartela de cores 
foram definidos. 

Resultados 
O tema da coleção foi baseado na beleza 
natural. A cartela de cores é composta por 8 
cores, provenientes de 5 fontes corantes 
vegetais: alfafa, capitão do campo, garança, 
índigo, jenipapo, e o resíduo do tratamento por 
vapor da madeira de Eucalyptus grandis Hill ex. 
Maiden.  

 
Figura 1: Croquis desenvolvidos para a coleção. 

Desenvolvido pela autora 

Conclusões 
O desenvolvimento sustentável é notório e os 
consumidores estão cada vez mais aderindo a 
essas tendências. A moda, apesar de ir à 
contramão dessa forma de desenvolvimento, 
pode e cada vez mais se alinha com as 
questões ambientais. O uso dos corantes 
naturais em peças de vestuário de moda 
mostra a aproximação da moda a 
sustentabilidade. 

Referências Bibliográficas 
BERLIM, Lilyan. Moda e sustentabilidade: 
uma reflexão necessária. São Paulo: Estação 
das Letras e Cores, 2012. 
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Corantes naturais para têxteis – da Antiguidade 
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Análise Espectral e Estimativa da Constante de Planck 
Arlindo C. Livério Jr, Adriana P. B. Tufaile, Alberto Tufaile. 

Objetivos 

Apresentar experimento de introdução à Física Quântica, utilizando experimento 

simples com objetos do cotidiano. 

Métodos e Procedimentos 
Utilizamos um conjunto didático de análise espectral, para medição de comprimentos 

de onda, λ [1]. Utilizando rede de difração, régua, trena, resistor, LEDs e fonte de tensão 

ajustável, fizemos um experimento que permite a estimativa da constante de Planck, h. Para 

tanto é necessário medir a tensão mínima necessária para acendimento de cada LED, V. 

Utilizamos LEDs nas cores vermelho, amarelo, verde e azul. Para estimar h, usamos a 

equação [2]    
 

 
 
 

 
           

   

 
, onde e é a carga elétrica do elétron e c é a velocidade da 

luz. 

Resultados 

Para o tubo espectral de Hélio enxergamos as linhas espectrais das cores vermelho, 

amarelo, verde, azul chegamos a valores dos comprimentos de onda podendo comparar com 

os valores tabelados, veja Tabela 1, os valores obtidos foram bem próximos aos tabelados. 

Para os LEDs, executamos um procedimento semelhante ao dos tubos espectrais 

chegamos aos seguintes resultados e medidos a tensão mínima, veja Tabela 2. Chegamos 

num valor médio que é 21% menor que o valor tabelado da Constante de Planck, ou seja, 

temos uma maneira simples de estimar o valor desta constante fundamental. 

 

 
Conclusões 

O experimento dos Tubos Espectrais é um equipamento delicado, requer certo cuidado 

para trabalhar para não danificar as lâmpadas, contudo nos permite uma forma simples e 

precisa de análise espectral, utilizando medidas de comprimento feitas com régua, trena e 

trigonometria básica. 

O LED é algo do cotidiano, simples, barato, resistente para a realização de estimativa 

da constante de Planck, permitindo uma experiência relacionada à física quântica. 

Referências 
[1] L.A.M. Ramos, Livro de atividade experimental – Física Experimental – Análise espectral e 

efeito fotoelétrico III – EQ256B, Cipede. 

[2] A. Tufaile, A.P.B. Tufaile, Da física do faraó ao fóton, Livraria da Física, São Paulo, 2013. 

Cor da 

raia 

λ, Valores 

Tabelados 

λ, Valores 

Obtidos 

Diferença 

(%) 

Vermelho 680 nm 663 nm 2,5 

Amarelo 585 nm 586 nm 0,1 

Verde 500 nm 496 nm 0,8 

Azul 455 nm 439 m 3,5 

Tabela 1. Comprimentos de onda para Hélio 

Cor 
Voltagem 

Mínima (V) 

Comprimento 
de Onda (λ), 

nm 

Vermelho 1,43 633 

Amarelo 1,58 595 

Verde 1,97 523 

Azul 2,20 479 

Tabela 2. Dados para os LEDs 
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Objetivos 
Essa pesquisa teve como objetivos 
desenvolver e validar uma versão reduzida do 
método INTERMED e avaliar seu uso na 
diminuição do tempo de permanência 
hospitalar de forma sistemática visando à 
complexidade assistencial no âmbito 
biopsicossocial e do sistema de saúde, bem 
como a sua relação com o período de 
internação. Essa pesquisa é quantitativa de 
caráter descritivo, exploratório e transversal 
realizada em um hospital privado do município 
de São Paulo.  

Métodos/Procedimentos 
A amostra do estudo totaliza 294 pessoas 
sendo 74 não-idosos e 220 idosos 
hospitalizados por diferentes  patologias 
clínico-cirúrgicas em unidades de internação. 
Estão incluídos na amostra pacientes com 
idade inferior a 60 anos, para que seja 
realizada uma comparação entre diferentes 
faixas etárias de grau de vulnerabilidade social, 
estados biológicos e psicológicos além de sua 
interação com o sistema de saúde.  

Resultados 
Os resultados mostram que dos 294 
entrevistados: 61,2% eram homens, 65% deles 
estavam internados por doenças 
cardiovasculares, a média do escore foi de 10,7 

entre os idosos e 7,5 entre os não-idosos; em 
relação ao número de dias de internação a 
média foi de 13,3 dias entre os idosos sendo 
que o maior tempo de permanência foi de 74 
dias, e entre os não-idosos foi de 12,3 dias 
levando em consideração que 58 dias foi o 
maior tempo de permanência entre o grupo; as 
idades dos entrevistados variaram de 19 a 98 
anos. Os dados advindos do alfa de Cronbach 
mostraram baixa confiabilidade. 

Conclusões 

Concluímos que os resultados dessa pesquisa 
vão de encontro à nossa hipótese, pois 
considerávamos que esse instrumento reduzido 
possuía alta confiabilidade interna e era capaz 
de apontar os aspectos biopsicossociais e de 
recursos de saúde do paciente hospitalizado. 

Referências Bibliográficas 
Weber B. Tradução, Adaptação Transcultural e 
Validação do Método INTERMED para a 
Língua Portuguesa: Estudo em Pacientes 
Hospitalizados. Tese de Doutorado. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Escola de 
Enfermagem; 2012. 
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EFEITOS DO CONTATO PELE A PELE DURANTE A PRIMEIRA HORA DE
VIDA NA RESPOSTA FISIOLÓGICA E COMPORTAMENTAL DE RECÉM-

NASCIDOS.

Brunna Correia Batista, Rosemeire Sartori de Albuquerque

Faculdade de Artes Ciência e Humanidades/Universidade de São Paulo

brunna.batista@usp.br

Objetivo

O  estudo  busca  identificar  e  comparar  as
respostas fisiológicas relacionadas à frequência
cardíaca,  frequência  respiratória,  temperatura
axilar e saturação de O2, dos recém-nascidos
acomodados em contato pele a pele sob o Top
Maternal  e  dos colocados em berço de calor
radiante  no  5º,  10º  e  30º  minuto  após  o
nascimento.

Metodologia

Trata-se  de  um  estudo  comparativo  do  tipo
Caso-Controle  sobre  as respostas fisiológicas
referentes à frequência cardíaca e respiratória,
temperatura axilar e saturação de O2 de bebês
sob duas formas de cuidado na sua recepção
imediatamente  após  o  parto.  Em  uma  o  RN
logo após o nascimento é enxuto, levado para
uma fonte de calor radiante, e em outra o bebê
é colocado  em contato  pele  a  pele.  sobre  o
tórax  materno  e  sob  um  dispositivo
denominado Top Maternal. 

Resultados

Foram analisados dados de 52 neonatos sendo
27  no  GCPP  e  24  no  GCR.  Os  resultados
mostraram  não  ter  diferença  significante
quanto  a:   frequência  cardíaca  (p=  0,65),
temperatura axilar  p= 0,32 e saturação de O2
p=0,34, porém quanto a frequência respiratória
mostrou diferença significante com p= 0,00 no
décimo e no trigésimo minuto de vida com valor
de p= 0,04.  

Figura 1: Foto Recém-nascido em contato pele a
pele sob Top Maternal

Conclusões

Os resultados mostraram que, deixar o RN com
sua mãe imediatamente ao nascimento, sob o
Top Maternal e em contato pele a pele, além de
não comprometer seus parâmetros fisiológicos,
quando comparados ao cuidado em berço de
calor radiante, traz benefícios a curto e longo
prazo para ambos, mãe e bebê.

Referências Bibliográficas
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Saúde Materno Infantil,  Recife,  v.2,  n.1,  p.69,
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National Collaborating Centre for Women´s and
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childbirth.  Clinical  Guideline. London  (UK):
National  Institute  for  Health  and  Care
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Preocupações ambientais: ações individuais e coletivas em 

diferentes faixas etárias Autores 
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Objetivos 
Este projeto tem como objetivo investigar entre 
jovens, adultos e idosos, o que para cada uma 
dessas faixas etárias significa “preocupação 
ambiental”. Busca-se compreender o que 
traduz, em cada faixa etária, a ideia de 
preocupação ambiental.  

Métodos/Procedimentos 
Para a realização desta pesquisa desenvolveu-
se um questionário piloto, contendo nove 
questões alternativas sobre o meio ambiente e 
modos de atuação para sua melhoria (anexo 1). 
Este questionário foi aplicado em jovens, 
adultos e idosos, de ambos os sexos, 
considerando jovens, indivíduos na faixa etária 
dos 15-30 anos; adultos, 31 a 59 anos e idosos, 
a partir de 60 anos. Os participantes foram 
recrutados na estação de metro da Sé e dentro 
do trem sentido Calmon Viana, na cidade de São 
Paulo, sendo 40 jovens, 48 adultos e 22 idosos, 
perfazendo um total de 110 sujeitos. 

Resultados 
A análise qualitativa dos resultados mostrou 
grande compreensão do questionário pelos 
sujeitos. Os resultados apresentados a seguir 
estão expressos em porcentagem, que 
representa a parcela de sujeitos de cada grupo 
(jovens, adultos e idosos) que respondeu cada 
alternativa das questões apresentadas. 

 

 

Figura 1. Percentual de sujeitos que responderam 
sobre “Quais são para você os principais problemas 
ambientais que enfrentamos? Desmatamento e 
queimadas (a); poluição dos rios e das nascentes (b); 
lixo em esgotos (c); falta de saneamento básico (d); 
lixões (e); não sei dizer (f); não entendi a questão (g)”. 

 

 

Figura 2. Percentual de sujeitos que responderam 
sobre “Quem está mais preocupado com a 

preservação do meio ambiente”. 

Conclusões 
A percepção de que os jovens estão mais 
preocupados com a preservação do meio 
ambiente pode ser um indício de possíveis 
mudanças no cenário futuro da preservação 
ambiental.
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Objetivos 
O trauma mamilar se caracteriza pela perda da 
continuidade da pele. Esta condição dificulta o 
processo de amamentação por provocar 
desconforto e dor. Acredita-se que ainda 
existam informações equivocadas sobre como 
cuidar da lesão. Objetivo: conhecer os 
cuidados prestados ao trauma mamilar 
realizado por mulheres que apresentaram lesão 
no pós-parto.  

Métodos/Procedimentos 
Estudo descritivo, transversal, de abordagem 
quantitativa. A amostra foi composta por 112 
mulheres que amamentaram, com filhos com 
idade inferior a dois anos. Os dados foram 
coletados em parques e praças da Zona Leste 
de São Paulo por meio de formulário composto 
por questões fechadas e abertas. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da EACH – USP. 

Resultados 
- Verificou-se que 77 mulheres estavam 
amamentando no momento da coleta, 16 
amamentaram no último ano e 19 
amamentaram por breve período; 
- 41 (44%) observaram trauma no mamilo 
durante a amamentação; 37 (90,2%) 
observaram lesão em ambas às mamas; 
- 33 (94,2%) afirmaram melhora após cuidados; 
- O trauma mamilar não foi mencionado como a 
causa para o desmame para as 19 mulheres 
que amamentaram por curto período.  
 

 
 

Tabela 1. Cuidados adotados por mulheres que 
apresentaram trauma mamilar. SP, 2015. 

 

Cuidados adotados f (n=35) %
Cuidados únicos 14 40

Leite materno 14 40

Pomada 1 2,8

Pega correta

Cuidados associados 1 2,8

Pomada e leite materno 1 2,8

Pomada e casca de banana 1 2,8

Água quente e leite materno 1 2,8

Água quente, leite materno e casca de banana 1 2,8  
 
- 28 mulheres realizaram cuidados com as 
mamas durante o pré-natal com objetivo de 
prevenir o trauma, sendo que 10 apresentaram 
trauma no pós-parto; 
- Os cuidados citados e não recomendados 
foram: esfregar buchas, esponjas ou panos nos 
mamilos, usar pomadas e aplicar hidratantes e 
óleos corporais nos mamilos. 

Conclusões 
É expressivo o número de mulheres com 
trauma mamilar. Algumas mães ainda possuem 
informações imprecisas sobre como cuidar do 
mamilo durante a gravidez e após o parto.   É 
fundamental investir em educação para a 
saúde materna. 

Referências Bibliográficas 
- Cervellini MP; Gamba MA; Coca, KP,  Abrão, ACFV. Lesões 
mamilares decorrentes da amamentação: um novo olhar para um 
conhecido problema. Rev. Esc. Enferm. USP; 2014, 48(2): 346-56. 
- Costa AA, Souza EB, Guimarães JV, Vieira F. Evidências das 
intervenções na prevenção do trauma mamilar na amamentação: 
revisão integrativa. Rev. Eletr. Enf; 2013, 15(3):790-801.  
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MATERIAL DIDÁTICO COMO MEDIADOR DA APRENDIZAGEM E 
ARTICULAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA NO ESTUDO DO SISTEMA 
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COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS NA DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS 
BIOLÓGICOS 
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Objetivos 

Propor e desenvolver, de forma participativa, 
um material didático a ser usado na disciplina 
de FBO, especificamente, para o estudo das 
adaptações gravídicas do sistema 
cardiovascular, de forma articulada às 
situações da prática profissional. 
 

Métodos/Procedimentos 
O método empregado para o desenvolvimento 
do trabalho foi a pesquisa participativa, no qual 
os próprios sujeitos a ela relacionados também 
estão envolvidos na construção do 
conhecimento.Inicialmente, definiram-se os 
pressupostos pedagógicos (interdiscipli-
naridade, pensamento complexo, sócio-
interacionismo), as estratégias e os conteúdos. 
As estratégias foram agrupadas em quatro 
categorias que se relacionam à estética, nível 
de profundidade, formas de criar interação com 
o leitor e aquelas diretamente associadas à 
concretização dos pressupostos pedagógicos. 
Já os conteúdos foram escolhidos com base na 
sua relevância para a atuação em Obstetrícia, 
sendo eles: as alterações fisiológicas da 
gestação, a trombofilia e a pré-eclâmpsia. A 
segunda fase do trabalho correspondeu à 
elaboração do texto propriamente dita. 

Resultados 
A abordagem participativa e coletiva viabilizou 
a construção de um texto que atendesse aos 
conteúdos definidos, adequando-os ao público 
alvo previamente definido. O texto produzido 
apresenta as principais alterações fisiológicas 
que ocorrem no sistema cardiovascular durante 
a gestação e duas condições que podem ser 
desenvolvidas ou agravadas durante a 

gestação: a trombofilia e a pré-
eclâmpsia/eclâmpsia. Dentre as estratégias 
empregadas, investiu-se no diálogo com o leitor 
de forma que ele se sentisse parte do processo 
de construção dos conceitos, explorando o uso 
de ilustrações e tabelas para facilitar a 
compreensão. O material ainda propõe 
reflexões sobre a importância do tema para a 
prática em Obstetrícia, além de conter 
exercícios e casos clínicos para aproximar o 
leitor da prática clínica. 
 

Conclusão 
A metodologia adotada possibilitou, nos 
diferentes momentos, organizar os temas, 
integrar os assuntos e dar sentido ao material 
didático, permitindo que houvesse, sempre que 
necessário, adaptações e novas sugestões no 
trabalho. O texto produzido deve colaborar na 
mediação da aprendizagem e articulação entre 
a teoria e prática no campo da Obstetrícia. 
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de ácido polilático ( poly-LLactic acid, PLLA) 
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Objetivos 
Estudar o padrão de liberação de proteína 
marcada à partir de uma estrutura polimérica 
feita pela técnica de TIPS analisada pela 
técnica de espectroscopia de fluorescência. 

 

Métodos/Procedimentos 
Scaffolds poliméricos (PLLA, Sigma Aldrich) 
previamente obtidos pela técnica de TIPS, 
contendo a proteína BSA (Bovine Serum 
Albumine) marcada com FITC (Isotiocianato de 
fluoresceína), foram incubados em tampão 
acetato/borato/fosfato de sódio nos pHs de 
interesse. 
 

Resultados 
Notou-se que a liberação foi muito mais rápida 
nos meios de pH 2 e pH 5, sendo mais 
lentamente liberados em pH 7,4 e pH8 com 
diferentes períodos de liberação em cada caso. 

 
Figura 1: Scaffold utilizado, em escala e na cubeta 

Conclusões 
O índice hidrogeniônico da solução em que o 
scaffold é submergido parece afetar o grau de 
degradação e a velocidade do processo. 
Mais experimentos estão sendo realizados para 
deles se adquirir parâmetros cinéticos. 
 
Financiamento: FAPESP e CNPq. 
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OS IMPACTOS DO FIM DA EMBRAFILME NA OFERTA DE FILMES BRASILEIROS NO 
MERCADO PAULISTANO 

Carolina Agostin Paes Leme 

Universidade de São Paulo 

carolina.agostin.leme@usp.br 

 
Objetivo 

O objetivo do estudo foi analisar a oferta 
de filmes no maior mercado 
cinematográfico brasileiro, a cidade de 
São Paulo, um ano antes e um ano após o 
fechamento da Embrafilme (16 de março 
de 1990), empresa estatal que incentivava 
o desenvolvimento do cinema no país, 
através do financiamento e distribuição de 
filmes nacionais, tendo como objeto de 
estudo os filmes exibidos nas salas de 
cinema paulistanas. 

Métodos 

A pesquisa realizada foi conclusiva de 
caráter descritivo, cuja amostra baseou-se 
no total de filmes exibidos todas as 
quintas-feiras nas salas de cinema 
localizadas na cidade de São Paulo. Foi 
elaborado um total de 104 planilhas, uma 
para cada semana ao longo de dois anos 
para a compilação de informações a 
respeito dos filmes e os dados coletados 
foram tratados por meio do uso SPSS. 

Resultados 

Com o estudo foi observado que houve 
uma significativa diminuição, tanto no 
número de filmes brasileiros, quanto no 
número de sessões de exibição desses 
filmes por semana após a extinção da 
Embrafilme nas salas de cinema 
paulistano. 

Figura 1. Gráfico com a média do número e sessões de filmes brasileiros 
exibidos por semana antes e depois do fim da Embrafilme 

Figura 2. Gráfico com a porcentagem do número e sessões de filmes 
brasileiros exibidos por semana antes e depois do fim da Embrafilme 

 

Conclusões 

Pode-se concluir que o fim da Embrafilme 
impactou de maneira negativa o número 
de exibições de filmes nacionais, o que fez 
com que as produções cinematográficas 
de outros países ocupassem o espaço 
deixado pelos filmes brasileiros. 
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“Ladrões de Bicicleta”:
Reflexo da sociedade italiana do pós-guerra e seus antagonismos

Carolina Veríssimo de Oliveira
Escola de Artes, Ciências e Humanidades

Universidade de São Paulo

carolina.verissimo.oliveira@usp.br

Objetivos
O objetivo foi confrontar o neorrealismo 
italiano mediante o filme Ladrões de Bicicleta 
(1948), de Vittorio de Sica, com as demais 
escolas cinematográficas europeias e com o 
cinema hollywoodiano da mesma época, para 
apresentar suas particularidades. A partir daí, 
os antagonismos sociais apresentados no 
filme, como reflexos de uma sociedade em 
meio a destruição causada pela Segunda 
Guerra Mundial foram analisados com base 
em categorias e pautas metodológicas do 
materialismo dialético de Karl Marx.

Métodos/Procedimentos
Para o desenvolvimento da pesquisa foi 
necessária a análise do filme Ladrões de 
Bicicleta, de Vittorio de Sica, e sua relevância 
dentro do movimento cinematográfico do 
Neorrealismo Italiano, em conjunto com o 
contexto histórico do pós-guerra que a Itália 
enfrentava. A análise da conjuntura social 
decorrereu da leitura do autor alemão, Karl 
Marx (1818-1883) e para análise do cinema e 
da cultura de massa foram utilizadas 
reflexões metodológicas de críticos teóricos 
marxistas, como o Prof. Dr. Ismail Xavier 
(1947 -__) da Universidade de São Paulo. 

Resultados

Ladrões de Bicicleta (1948), de Vittorio De 
Sica tende a reprodução imediata da 
realidade. Nele, não existe bem ou do mal, ou 
seja, um culpado pela desgraça do 
protagonista. Há a injustiça social (sendo 
denunciada) que leva cidadãos a cometer 
certos atos indignos, transformando-os em 
delinquentes. Na visão do materialismo é 
previsto que se considerem as circunstâncias 
que levaram certa coisa a acontecer. O filme 
retrata justamente isso. Os roubos das

bicicletas não ocorrem pela existência de
pessoas de mau caráter, ou “naturalmente” 
más. Ocorrem devido a alguém ser colocado 
em determinada situação, por uma conjuntura
maior, como o desemprego e/ou a guerra,
que colabora para esse e outros problemas 
sociais existirem. Vale ressaltar o caráter 
revolucionário do filme quando demonstra a 
necessidade de organização social e relata os 
conflitos existentes na sociedade capitalista e 
consequentemente suas contradições, 
característica básica do marxismo. 

Conclusões finais
Na pesquisa foram explorados os 
antagonismos presentes na sociedade italiana 
do pós-guerra, com base no filme Ladrões de 
Bicicleta, de Vittorio de Sica, símbolo do 
movimento neorrealista. Fica evidente o 
cunho político do cinema neorrealista, e de 
que forma ele contribui para a 
conscientização da massa e para uma 
justificativa da necessidade de organização 
para a luta. Um movimento tão importante 
como esse gera uma campo muito extenso de 
pesquisa que deve ser explorado. 
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OS SIGNIFICADOS SOCIOCULTURAIS DA PRÁTICA DO CO-LEITO  
Charlene Gozzo Perretti, Régia Oliveira  

Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo 
charlene.perretti@usp.br /       rcolira@yahoo.com.br

Objetivos 
Este projeto de pesquisa tem como objetivo 
estudar os significados do co-leito expressos 
por  mulheres que realizam essa prática. Trata-
se, portanto, de tomar essas mulheres como 
sujeitos de suas questões no estudo do co-
leito.  

Métodos/Procedimentos 
Tendo em vista que este trabalho buscava 

compreender a perspectiva das mulheres que 

fazem uso do co-leito, esta compreensão foi 

feita através da interpretação dos dados, ou 

seja, da perspectiva das mulheres, realizando, 

em termos da abordagem metodológica, uma 

pesquisa qualitativa. Como técnica de 

pesquisa, trabalhamos com entrevista semi 

estruturada. (M Tim, 2004). As entrevistas 

foram gravadas mediante o consentimento das 

mulheres e duraram, em média, 30 minutos. 

 

No desenvolvimento desta pesquisa, 

participaram 6 mulheres com idade entre 19 e 

37 anos, em situação matrimonial, e com filhos. 

Essas mulheres são residentes da região 

metropolitana de São Paulo. A escolaridade 

média das mães variou em 13 anos.  

Resultados 
Para análise das entrevistas, foram destacados 

termos e ideias que surgiram nas falas e que 

foram recorrentes, evidenciando a importância 

dos mesmos na expressão dos sentimentos e 

vivências das mulheres frente ao co-leito. De 

um modo geral, as mulheres entrevistadas, 

aqui representadas pela letra “M”, destacaram 

pontos positivos e negativos da prática do co-

leito. Os mesmos serão  apresentados a seguir, 

dizendo respeito às seguintes ideias em 

relação a essa prática: 

 
Cansaço  “Não me importo, não me atrapalha 
eu descanso melhor do que ficar acordando 
várias vezes a noite” (M6). 

O papel do pai  “Dormir com o filho é 
importante porque isso “cria um vínculo com 
ele [o pai], não é só  comigo” (M4).  
Cuidado “No começo a gente fica meio 
insegura, a gente quer ver como é que está o 
bebê tal” (M4). 
Medo “Eu ficava com medo de dormir e de 
acontecer alguma coisa e eu não escutar e eu 
não dormia bem e nem ele.” (M2).  

Instinto “Porque a mãe tem o instinto” de 
cuidar do bebê (M5). 

Vínculo “Ela é muito carinhosa na hora de 
dormir, ela quer abraçar, ela quer beijar, ela 
toca, então acho que é amor” (M3). 

Maternidade ideal “Eu não contava pra todo 
mundo que o (filho) dormia e dorme até hoje na 
minha cama porque senão eu sou muito mal 
vista” (M1).  

Conclusão 

A pesquisa sobre os significados do co-leito 
trouxe muitos aspectos para compreensão nao 
só do sentido dessa prática para as mulheres 
que a adotaram, mas também sobre a 
maternidade, o cuidado, as relações conjugais,  
a participação do entorno (familiares, amigos, 
médicos), e a importância das redes de apoio. 
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EQUIPAMENTOS DE LAZER E PRESERVAÇÃO DAS TRADIÇÕES: 
UMA REFLEXÃO SOBRE A CULTURA CHINESA EM HONG KONG 

 
DIANA YEUNG (Bolsista) 

RICARDO RICCI UVINHA (Orientador) 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades/ Universidade de São Paulo 

diana.yeung@usp.br/ uvinha@usp.br 

 

Objetivos 
O objetivo geral é analisar como os 
equipamentos de lazer são utilizados pela 
China enquanto veículo de promoção e 
preservação histórica e cultural chinesa. Para 
tanto, os objetivos específicos são: 1) Discutir o 
lazer como o veículo de conhecimento cultural 
e histórico; 2) Refletir sobre a influência da 
cultura ocidental na preservação das tradições 
chinesas.  
 

Métodos/Procedimentos 
Enquanto procedimento metodológico optou-se 
pela pesquisa qualitativa e exploratória, 
coadunando com o apontamento de Godoy 
(1995, p.21) “[...] não se apresenta como uma 
proposta rigidamente estruturada, já que 
permite que a imaginação e a criatividade 
levem os investigadores a propor trabalhos que 
explorem novos enfoques, ajudando na 
construção da realidade [...]”. No trabalho foi 
aplicado o método da pesquisa bibliográfica 
que “possibilita um amplo alcance de 
informações, além de permitir a utilização de 
dados dispersos em inúmeras publicações, 
auxiliando também na construção (LIMA; 
MIOTO, 2007, p. 40)”. Foi realizada uma 
análise teórica tendo como foco os seguintes 
equipamentos de lazer: a) Avenue of Stars: 
museu a céu aberto com características 
ocidental e oriental; b) Museum of Arts: museu 
predominantemente oriental.  

 
Figura: Wholala Musical Performance – Avenue of Stars 
Hong Kong. 
 

Conclusões 

Os museus Avenue of Stars e Museum of Art, 
enquanto equipamentos de lazer, possuem 
diversas representações culturais da tradição 
chinesa e ocidental. Tais equipamentos 
propiciam o acesso a memórias coletivas da 
população e conscientizam para uma mudança 
social e cultural que estimula manifestações e o 
conhecimento de forma acessível. Concluiu-se 
ainda que seria interessante no cenário de 
Hong Kong investir num espaço com fins 
educacionais lúdicos que envolva a cultura 
educativa e recreativa da sociedade.    
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Estudo da concentração de glicerol e do tempo de permanência na 
solução de cloreto de cálcio no preparo de fibras de alginato e híbridas 

alginato/ quitosana e caracterização das propriedades mecânicas   

Diandre S. Cruz, Sirlene M. Costa, Júlia B. Ramos, Silgia A. Costa  

Escola de Artes, Ciências e Humanidades - Universidade de São Paulo  

silgia@usp.br 

Objetivos 
O objetivo desse trabalho foi avaliar a 
concentração do glicerol adicionado no preparo 
das fibras de alginato e híbridas 
alginato/quitosana e o tempo de permanência 
das fibras na solução de cloreto de cálcio. As 
fibras produzidas foram caracterizadas quando 
a resistência mecânica, capacidade de 
absorção de água e perda de massa.  

Métodos/Procedimentos 

As fibras de alginato foram preparadas 
solubilizando-se 5% (m/v) de alginato de sódio 
em 80 mL de hidróxido de sódio 0,1 M. A 
solução foi mantida sob agitação durante 24 h 
para a formação do gel. O gel foi preparado 
sem e com gilcerol nas concentrações 2,5 e 5% 
(m/m). A extrusão das fibras foi por meio de 
fiação úmida realizada em uma solução de 
precipitação contendo cloreto de cálcio 2% 
(m/v) utilizando seringas, foram estudados 
tempos de permanecia de (1, 2 e 3 dias). Ao 
término de cada período de tempo as fibras 
foram lavadas com água destilada, enroladas 
nos cones de polipropileno e secas a 
temperatura ambiente. As fibras híbridas foram 
preparadas a partir do gel de alginato. A 
extrusão das fibras foi feita em uma solução de 
precipitação contendo 50% de cloreto de cálcio 
a 2% (m/v) e 50% de gel de quitosana 0,02% 
(m/v) diluído em ácido acético 2% (m/v). A 
resistência mecânica foi valiada de acordo com 
a norma ASTM D3822. Os ensaios de 
capacidade de absorção e perda de massa 
foram realizados em solução tampão de PBS 
(Phosphate Buffer-saline). 

Resultados 
A Figura 1 mostra que as fibras produzidas  
apresentaram aspecto regular e uniforme. Os 
valores de tenacidade ficaram na faixa de 4,62 
a 10,20 cN/tex. O maior valor de tenacidade 
obtido foi 10,20 cN/tex para a fibra híbrida sem 
glicerol com um dia de imersão na solução de 
cloreto de cálcio.  As fibras obtidas de alginato 
sem glicerol, com 2,5% e 5% de glicerol, 
apresentaram capacidade de absorção de água 
na faixa de 80-170% e as híbridas na faixa de 
150-200%. O perfil de perda de massa na foi 
na faixa de 22-32% para as fibras de alginato 
sem e com glicerol e 12-30% para as fibras 
híbridas sem e com glicerol em 10 dias. 
 

 
Figura 1: Foto digital das fibras têxteis produzidas 

Conclusões 
As fibras híbridas apresentaram uma boa 
capacidade de absorção de água e maiores 
valores de tenacidade no período de um dia. 
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EFEITOS DO E2 SOBRE O COMPORTAMENTO E RECEPTORES α NO HIPOCAMPO DE 
CAMUNDONGOS FÊMEAS 

Diehter Kuno, Elvis Sousa e Michele Schultz 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades/Universidade de São Paulo 

franz.dfc.03@hotmail.com 
 

Objetivos 
• Análise dos efeitos do 17β-estradiol (E2) sobre o comportamento motor; 
• Análise dos efeitos do 17β-estradiol sobre a evocação de memória; 
• Análise dos efeitos do 17β-estradiol sobre o comportamento relacionado à ansiedade; 
• Identificar alterações da expressão de receptores α de estrógeno (ERα) no hipocampo. 

 
Métodos/Procedimentos 

Foram utilizados 74 camundongos C57/Bl6 fêmeas do Centro de Bioterismo da Faculdade de Medicina 
da USP. As fêmeas foram mantidas durante o protocolo experimental em gaiolas com ração e água ad 
libitum. Os animais foram mantidos em ciclo invertido claro-escuro de 12 horas. Os procedimentos 
experimentais foram aprovados pelo Comitê de Ética em Uso de Animais de Experimentação da 
EACH/USP (protocolo 003/2011). Após período de acomodação ao Biotério, os animais foram 
aleatoriamente divididos em três grupos e o tratamento com E2 (Sigma Aldrich) foi realizado em dois 
tempos experimentais, totalizando seis grupos: (1) tratado com 25 ng de estradiol (sc, 2 vezes/semana) 
durante 4 semanas, usando óleo de gergelim como veículo (G4.25ng, n=6); (2) tratado com injeções 
subcutâneas de 50 ng de estradiol (sc, 2 vezes/semana) durante 4 semanas (G4.50ng, n=6); (3) tratado 
com óleo de gergelim (sc, 2 vezes/semana) durante 4 semanas (G4.C, n=5); (4) tratado com 25 ng de 
estradiol (sc, 2 vezes/semana) durante 8 semanas (G8.25ng, n=12); (5) tratado com 50 ng de estradiol 
(sc, 2 vezes/semana) durante 8 semanas (G8.50ng, n=12); (6) tratado com óleo de gergelim (sc, 2 
vezes/semana) durante 8 semanas (G8.C, n=10) (Acs et al, 2009). Foram realizados testes para avaliar 
a atividade locomotora (campo aberto), memória (esquiva passiva) e comportamentos relacionados à 
ansiedade (labirinto em cruz elevado e “grooming”). Para determinação da fase do ciclo estral em que 
estavam as fêmeas ao final do protocolo experimental, foi realizada análise do esfregaço vaginal. Os 
animais foram eutanasiados sob anestesia e seus encéfalos congelados. Secções do hipocampo foram 
obtidas para análise imunoistoquímica de ERα. Análises qualitativas da imunorreatividade foram 
realizadas. 

Resultados 
Antes dos testes de memória serem iniciados, a atividade locomotora dos animais foi avaliada, uma vez 
que aqueles exigem que os animais não apresentem déficit locomotor. O tratamento com as diferentes 
doses de E2 não influenciou a deambulação ou a exploração vertical dos camundongos. Pela 
comparação da sessão de aquisição e os testes realizados na esquiva passiva para avaliação da 
memória, foi observado que todos os grupos com exceção do G4.C aprenderam a tarefa. Houve efeito 
do tratamento com 25 e 50 ng de E2 após 4 semanas, o mesmo não foi observado após 8 semanas. Não 
houve efeito do tratamento com E2 sobre a ansiedade avaliada pelo tempo de grooming., A análise no 
labirinto em cruz elevado mostrou efeito ansiolítico do tratamento com E2 por 4 semanas. A análise 
morfológica do esfregaço vaginal permitiu verificar que as fêmeas estavam na fase metestro do ciclo. 
Quatro semanas de tratamento com 25 e 50 ng de E2 aumentou a imunorreatividade ao ERα na região 
subgranular do hipocampo. Nos animais tratados com 50ng houve maior imunorreatividade ao ERα na 
zona subventricular do hipocampo.  

Conclusões 
O 17-estradiol (E2) teve uma ação positiva ao melhorar o desempenho cognitivo dos animais tratados 
por 4 semanas (G4). Tal efeito não foi observado nos animais tratados por 8 semanas. Um possível 
processo de feedback negativo ocorreu entre 4 e 8 semanas. Os grupos G8 nao presentaram alguma 
alteração em relação ao comportamento associado à ansiedade. Os ERα de E2 são responsáveis por 
respostas proliferativas no tecido nervoso (Srivastava et al., 2013) e o aumento destes receptores no 
grupo G4 evidencia que este resultado pode estar associado com a melhora no desempenho cognitivo 
dos animais. Apesar de outros estudos mostrarem que a inserção deste hormônio de forma exógena 
pode agir como interferente endócrino, nossos resultados não mostraram nenhum efeito negativo sobre 
o comportamento e o sistema nervoso central. 
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Objetivos 
O objetivo desta pesquisa é a identificação das 
principais dificuldades das pessoas com Síndrome de 
Down em relação à mobilidade urbana da cidade de 
São Paulo e a própria mobilidade considerando a 
acessibilidade aos locais. Além disso, esta pesquisa foi 
motivada pela carência de estudos específicos sobre a 
mobilidade das pessoas com Síndrome de Down em 
relação à mobilidade urbana. 

Métodos/Procedimentos 
O estudo foi realizado por meio de pesquisa 
bibliográfica e uma pesquisa de campo, sendo que a 
primeira complementou a segunda quando percebemos 
a falta de estudos e relatos na literatura científica sobre 
o assunto. Além disso, foi realizado entrevistas com 
profissionais da área e instituições para adquirirmos 
conhecimento sobre o assunto, planejar a pesquisa 
para então aplicarmos o questionário PEDI - Pediatric 
Evaluation of Disability Inventory (MANCINI, 2005)  
acrescida de questões relativas ao trânsito e a 
mobilidade urbana  que foi realizado com crianças, 
adolescentes e adultos com Síndrome de Down e 
respondida por seus respectivos pais. Por fim, também 
foi realizado uma análise de dados conforme 
metodologia do próprio PEDI acrescida de uma análise 
descritiva. 

Resultados 
Os questionários foram aplicados a 16 familiares e 1 
cuidador, alguns presenciais e outros online através dos 
grupos acima citados durante 2014 e 2015, além de 
discussão conjunta com 4 pessoas com Síndrome de 
Down da Associação Carpe Diem com idades acima de 
20 anos 

A análise dos dados indicou dificuldades na estabilidade 
dentro do ônibus em movimento, passagem pela roleta, 
movimentar-se com o ônibus em movimento, descer a 
escada do ônibus, subir e descer dos bancos, andar em 
calçadas acidentadas e/ou desniveladas que reduz seu 
equilíbrio, além disso, podemos citar a dificuldade na 
comunicação principalmente no fator de orientação. Já 
em relação ao trânsito, eles mostram dificuldade em 

atravessar vias movimentadas, havendo, inclusive o 
receio dos pais para autorizar seus filhos a se 
locomoverem sozinhos. Também foi identificado o fato 
da permanência de determinadas dificuldades ao 
decorrer do aumento de idade como também a 
correlação entre variáveis colocadas pelo PEDI que 
mostram a relação de determinada atividade em outra. 
Como por exemplo, o subir/descer escadas de ônibus 
comparadas a uma escada normal. Outro fator também 
identificado seria a questão do IMC, onde se quebra o 
paradigma que apenas pessoas acima do peso contém 
dificuldades na mobilidade. Nesta pesquisa, 
identificamos o fato de que os indivíduos abaixo do 
peso estão no mesmo patamar de dificuldades em 
relação ao seu deslocamento. 

Conclusões 
Apesar da pequena amostra, a pesquisa indica que há 
baixa acessibilidade aos locais públicos, pouco cuidado 
com as calçadas, pontos e terminais de transporte, 
além de uma falta de informação e treinamento dos 
funcionários para lidar e receber este grupo, dificultando 
a inclusão dos usuários com SD.  Notamos que 
algumas possíveis adaptações, como por exemplo, a 
redução da altura dos bancos, re-análises das escadas 
dos ônibus e re-avaliação sobre o uso das roletas e 
melhorias em relação à comunicação mantendo maior 
simplicidade. Desta forma, conseguiremos incluir a 
pessoa com Síndrome de Down na sociedade de forma 
que a mesma conquiste sua autonomia.   

É relevante citarmos que se trata de uma pesquisa 
exploratória que levantou uma série de dificuldades em 
relação à mobilidade urbana referente às pessoas com 
Síndrome de Down, abrindo espaço para novas 
pesquisas na área.   
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Reforma Bresser: Balanço e Perspectivas na Gestão de Recursos 
Humanos do Estado de São Paulo 
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Objetivos 
O propósito deste estudo consistiu em analisar 
as mudanças trazidas pela Reforma Bresser à 
administração pública do estado de São Paulo, 
realizando um balanço sobre as principais 
alterações ocorridas, diagnosticando, desse 
modo, o que foi realizado até o momento e 
buscando identificar as perspectivas futuras 
para a gestão de recursos humanos do estado, 
de modo a permitir o entendimento de como o 
estado está se adaptando aos novos 
parâmetros da administração pública gerencial, 
defendida por Bresser.  

Métodos/Procedimentos 
A metodologia para a elaboração deste 
trabalho foi baseada em pesquisa documental, 
com levantamento de bibliografia em revistas e 
material acadêmico, revisão crítica de textos e 
entrevista com a coordenadora da Unidade 
Central de Recursos Humanos do estado de 
São Paulo Srª Ivani Maria Bassotti. 

Resultados 
Adequação às diretrizes bresserianas, de 
acordo com quatro áreas: I) Renovação da 
força de trabalho: redução de cargos em 
comissão; extinção de cargos/funções não 
mais adequados ao papel do Estado; II) 
Meritocracia: reestruturação da área meio; 
criação de carreiras estratégicas para o Estado; 
instituição da Certificação Ocupacional; III) 
Atualização, qualificação, motivação e 
responsabilização da força de trabalho: revisão 
de processos e sistema de RH; instituição do 
Recadastramento Anual dos servidores;  

 

capacitação dos Gestores e Operadores de 
RH; compatibilidade dos Salários com o 
Mercado; IV) Adequação organizacional: 
fortalecimento das estruturas de Gestão de RH; 
criação de Sistemas de Informação para 
Recursos Humanos (RH-Folh@). 

Conclusões 
A análise evidenciou que existe um 
alinhamento estrutural às ideias e aos 
princípios da Reforma Bresser contidas no 
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 
Estado. A administração pública paulista 
realizou e vem realizando esforços a fim de se 
adaptar aos princípios de uma administração 
gerencial. Contudo, ainda persiste a visão da 
gestão de recursos humanos como sendo uma 
área meramente mecanicista, havendo a 
necessidade de mudanças estruturais na 
gestão de recursos humanos do estado e não 
apenas ações pontuais e imediatistas.  
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Objetivos 
Esta pesquisa teve como objetivo avaliar os 
sintomas climatéricos por meio da aplicação do 
Índice Menopausal de Kupperman.  

Métodos/Procedimentos 
Estudo descritivo, prospectivo, com abordagem 
quantitativa, realizado em duas Unidades 
Básicas Estratégia Saúde da Família (UBESF), 
localizadas na Zona Leste do município de São 
Paulo, utilizando-se de questionário estruturado 
com questões contendo variáveis 
sociodemográficas, reprodutivas e sexuais e o 
Índice Menopausal de Kupperman (IMK) para 
avaliar a sintomatologia climatérica. Os 
resultados foram analisados pelo programa 
SPSS 22.0. Projeto aprovado pelo 
CEP/EACH/USP.  

Resultados 
A variável sociodemográfica revelou que 50% 
tinham mais que 50 anos de idade e 50% 
menos, a maioria declarou-se parda; possuíam 
10 anos ou mais de estudo, tinham ocupação 
remunerada, com renda familiar até dois 
salários mínimos e companheiro fixo. Quanto 
aos sintomas climatéricos 62,5% referiram 
fogachos, 60% fadiga e 53,8% artralgia e/ou 
mialgia, 52,5% parestesia, 48,8% insônia, 
46,3% referiram nervosismo, depressão e 
palpitações, 37,5% cefaléia e 33,8% zumbido 
no ouvido. No tocante a intensidade dos 
sintomas na escala de Kupperman, 58,7% 
referiu manifestações leves, 31,3% moderadas 
e 10% intensas. A avaliação dos sintomas de 

acordo com a escala de Kupperman, segundo 
comportamentos sexuais e antecedentes 
ginecológicos e obstétricos das mulheres no 
climatério, apresentou associação significativa 
com a presença dos sintomas do climatério, 
somente para a variável ciclo menstrual 
(p=0,010), sendo que as demais variáveis não 
apresentaram associação significativa. 

Conclusões 
Concluiu-se que as manifestações sintomáticas 
do climatério estão presentes, de forma leve, 
na maioria das mulheres entrevistadas, 
segundo o IMK. O conhecimento da 
sintomatologia e o reconhecimento das 
influências externas sobre a mesma, por parte 
dos profissionais de saúde, podem auxiliá-los 
no atendimento preventivo e assistencial das 
mulheres climatéricas. 
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ANÁLISE DO PROCESSO DE ENFERMAGEM DE 
DUAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 

Profa. Dra. Eunice Almeida da Silva1 e Simone Cristina Gaião2   
1,2Universidade de São Paulo-SP 

Este relatório de pesquisa tem como objetivo geral mostrar os resultados da pesquisa, Análise 
do Processo de Enfermagem de duas Instituições de Saúde. O desenvolvimento do trabalho 
foi realizado em duas etapas: na primeira etapa da pesquisa foi feito um levantamento 
bibliográfico, foram selecionados 66 artigos. A segunda etapa consistiu na realização de 
entrevistas com os profissionais de saúde, com grau superior de ensino, que trabalham em 02 
Unidades Básicas de Saúde, localizadas na zona Leste da cidade de São Paulo; as entrevistas foram 
guiadas por um roteiro semi-estrutrurado. Este trabalho mostra que apesar dos avanços na área da 
enfermagem, conquistado com muitos esforços pelos profissionais dessa área, para sistematizar as 
ações desenvolvidas, persistem as dificuldades de maneira significativa. Tais dificuldades acabam por 
fragmentar e tecnificar o cuidado[1]. Este estudo propõe que cada equipe da área da saúde seja 
considerada como um subsistema complexo, dinâmico que compõe um sistema[2]. As equipes 
manteriam relações entre si e com o meio ambiente, possuiriam identidade e um conjunto de 
características[3]. Este entendimento pressupõe que o sistema formado pelas equipes de saúde 
comporte, pelo menos, duas características principais: uma, de realizar inter-relações entre os 
subsistemas e a outra, de unidade global constituída pelos subsistemas em inter-relação. Esta ideia 
poderia favorecer a não fragmentação da assistência e beneficiaria o atendimento a saúde com 
qualidade. 

Palavras Chave: processo de enfermagem, sistematização da assistência, sistema complexo 

Este estudo foi financiado pelo Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade 
de São Paulo- SP-Brasil 

[1]ENDERS BC. (1995). O papel do enfermeiro de saúde pública: projeções no ensino, Rev. Bras. Enf. 

48(3), 251-271. 
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OBJETIVO 

Realizar um levantamento e uma 
sistematização da legislação brasileira 
(incluindo outros documentos jurídicos) que 
subsidia as práticas das obstetrizes no país. O 
objetivo secundário é utilizar o material 
levantado e analisado para produzir um folder 
informativo com o respaldo jurídico-legal das 
práticas empenhadas por obstetrizes. 

 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Foi realizado um levantamento bibliográfico de 
artigos, teses, dissertações e outros trabalhos, 
a fim de conhecer os discursos produzidos 
envolvendo a obstetrícia e o debate legal. 
Prosseguimos para o levantamento do material 
jurídico propriamente dito. A busca inicial foi 
realizada na Biblioteca Virtual do Ministério da 
Saúde. 
Os textos legais fazem referência a diversos 
documentos que os embasam juridicamente e 
justificam a sua criação. Portanto, os próprios 
documentos direcionavam a novas fontes de 
informação. 

 
RESULTADOS 

Os documentos foram separados de acordo 
com os assuntos. Há aqueles produzidos e 
publicados pelo Ministério da Saúde e outras 
agências do, e outros produzidos e publicados 
pelo conselho regulador da Enfermagem, 
Sistema COFEN/COREN. Agrupamos os 
documentos em cinco categorias: (a) – 
documentos que regulam o exercício 
profissional de obstetrizes e enfermeiras 
obstetras; (b) – documentos que apresentam 
diretrizes técnicas de procedimentos e dá 
atribuições aos diferentes profissionais; (c) – 
documentos que garantem melhorias à atenção 
à saúde de mulheres, gestantes e recém-

nascidos, num contexto de direitos sexuais e 
reprodutivos; (d) – documentos que criam 
organismos, programas, instituições de saúde; 
e (e) – documentos que orientam condutas. 
Dentro de cada grupo, os documentos foram 
organizados em ordem cronológica crescente. 
 

CONCLUSÕES 
Há uma preocupação do Ministério da Saúde 
em responder as demandas sociais e que esta 
preocupação situa-se na década de 1990, 
favorecida pela implantação recente do 
Sistema Único de Saúde e pelos paradigmas 
teóricos que permeavam a administração da 
época, ajudada por um pensar social e 
humanístico. 
A regulamentação das práticas em saúde, 
muitas vezes, caminha no sentido de blindar 
categorias profissionais e corporações a 
despeito da sua efetividade social. A questão 
corporativa enfrentada pelas obstetrizes 
encontra respaldo legal, ainda que dificultada 
pelo sistema de conselhos COFEN/COREN. 
Uma leitura dos documentos do Ministério da 
Saúde e do Conselho Federal de Enfermagem 
organizados cronologicamente, permite inferir 
que existe um diálogo próximo entre as ações 
do governo e as categorias profissionais. 
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ESTUDO DO CAMPO DE TEMPERATURA DO AR E INTENSIDADE DA 
ILHA DE CALOR NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 
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Objetivos 
O objetivo desse trabalho foi analisar o campo 
de temperatura do ar próximo à superfície e a 
intensidade da ilha de calor na Região 
Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

Métodos/Procedimentos 
A análise envolveu os dados disponíveis de 
temperatura do ar próximos à superfície em 
diferentes pontos da RMSP, utilizando as 
estações de monitoramento da CETESB (desde 
2004) e as estações meteorológicas da EACH 
(desde 2009) e do IAG (Água Funda, desde 
2004). Em seguida, os pontos de medidas foram 
classificados de acordo com a região onde estão 
localizados e como sendo representativos de 
uma área urbana, suburbana ou rural. A 
intensidade da ilha de calor foi estimada como a 
diferença de temperatura do ar entre pontos com 
diferentes classificações. Ainda foram 
levantados os dados de precipitação para 
verificar a correlação entre a intensidade da ilha 
de calor e eventos de precipitação 
intensa/extrema. 

Resultados 
Os principais resultados do trabalho foram: 
- ilha de calor urbana, com máximo de 
intensidade às 17h (Fig. 1); 
- “urban cool island” durante a manhã (Fig. 1); 
- média da intensidade da ilha de calor no 
período noturno (das 18h às 6h) maior que no 
período diurno (das 6h às 18h), já que os valores 
negativos pela manhã compensam o máximo a 
tarde; 
- a ilha de calor tende a ser mais intensa nos 
meses de primavera, correlacionada à radiação 
solar (FERREIRA et al., 2013); 
- a distribuição espacial dos dados de 
temperatura indica a complexidade desse 
campo na cidade de São Paulo; 
- não se pôde afirmar uma tendência de 
aumento na intensidade da ilha de calor no 
tempo (análise estatística apontou uma fraca 
correlação entre as variáveis e o período 
avaliado não foi suficiente grande); 

- a brisa marítima influencia a ilha de calor 
(RIBEIRO et al., 2015); 
-a análise estatística apontou fraca correlação 
entre precipitação intensa/extrema e a ilha de 
calor. 

 
Figura 1 – Evolução diurna das diferenças de 
temperatura entre estação Pinheiros e EMA-

EACH 

 
Conclusões 

Esse foi o primeiro estudo sobre a ilha de calor 
urbana dentro da cidade de São Paulo feito com 
observações de temperatura medidas em 
estações de superfície considerando mais de 
um ano de dados. Mesmo com a falta de 
medidas e falhas nas séries temporais, foi 
possível fazer uma análise do campo de 
temperatura do ar na RMSP. Conclui-se que o 
campo de temperatura do ar na RMSP é 
bastante complexo, criando um campo de 
temperatura que não apresenta apenas uma ilha 
de calor e demanda ainda mais investigação 
para sua melhor compreensão. 
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Objetivos 
Criar ambientes inclusivos e facilitar a 
comunicação entre as pessoas são alguns dos 
grandes desafios que a tecnologia de 
informação pode ajudar muito a resolver. Um 
destes desafios é facilitar a comunicação entre 
surdos e ouvintes. Segundo dados divulgado 
em IBGE1, mais de 5% da população brasileira 
possui algum tipo de deficiência auditiva, sendo 
0,2% surdos. 
Este projeto visa a desenvolver ferramentas 
para analisar sequências de imagens 
segmentadas relacionadas a LIBRAS, a fim de 
auxiliar na identificação de sinais dinâmicos e 
efetuar uma tradução intermodal desses sinais 
para a Língua Portuguesa (Segala, 2010). 
 

Métodos / Procedimentos 
O desenvolvimento deste projeto de iniciação 
científica ocorreu em quatro principais 
atividades. Primeiramente, revisão bibliográfica 
sobre trabalhos correlatos (Atividade 1); 
Implementação de ferramenta para teste da 
separação automática de um vídeo em 
subconjuntos de frames correspondentes a 
cada palavra sinalizada (Atividade 2); 
Implementação de técnica que dada uma 
palavra sinalizada, traduza a mesma para 
português, utilizando alinhamento local 
(TEODORO, B.; DIGIAMPIETRI, L) (Atividade 
3). Após a finalização de ambas atividades, 
uma terceira ferramenta foi proposta e 
implementada ao revisitar as atividades 2 e 3: 
Estudo e implementação de ferramenta para 
otimizar a separação de palavras sinalizadas 
em uma sequência de imagens e a tradução de 
palavras (Atividade 4). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 www.ibge.gov.br/ 

Resultados 
As três ferramentas/adaptações são entregues 
ao grupo de pesquisa, já testadas e validadas 
funcionalmente, prontas para serem utilizadas 
pelo grupo, dentro de outros projetos, para 
testar o processamento de LIBRAS como um 
todo, com conjuntos de dados validados por 
profissionais da área. Sendo a primeira 
destinada ao teste da separação de palavras 
em um vídeo. A segunda destinada à tradução 
de uma representação desconhecida para o 
português escrito, e a terceira uma otimização 
em ambas as ferramentas. 
 

Conclusões 
Como continuação de um projeto maior, este 
projeto desenvolveu e validou ferramentas 
fundamentais para auxiliar no reconhecimento 
e tradução automáticos de línguas de sinais. 
Foram desenvolvidas e testadas estratégias 
diferentes para a separação de palavras e 
classificação com base em um dicionário de 
palavras, construído a partir da anotação 
manual de vídeos e tradução textual dos 
gestos que expressam as palavras. 
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CUIDADORES PROFISSIONAIS DE IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO 
HOME CARE DAL BEN 

Gabriela das Neves Dietrich; Isabela Gianfrancisco; Deusivania Vieira 
da Silva Falcão 

Universidade de São Paulo – USP 

gabriela.dietrich@usp.br; isabela.gianfrancisco@usp.br; deusivania@usp.br  

Objetivos 

Esta pesquisa teve por objetivo geral investigar 
o apoio oferecido aos idosos e seus cuidadores 
familiares principais (usuários de um serviço de 
Home Care) pelos cuidadores profissionais. 
Especificamente, averiguou-se as relações 
afetivas entre os idosos, seus familiares e 
cuidadores. 

Método/Procedimentos 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e 
transversal. Participaram da pesquisa 20 
cuidadores profissionais que ofereciam 
serviços domiciliares aos idosos contratantes 
dos trabalhos de uma Home Care, localizada 
na cidade de São Paulo (SP). O instrumento 
utilizado foi uma entrevista aberta com 
questões relacionadas aos objetivos propostos. 
As entrevistas foram realizadas individualmente 
em sala reservada. As falas foram gravadas, 
transcritas e analisadas segundo a técnica de 
análise de conteúdo proposta por Bardin.  

Resultados 

Os resultados mostraram que a relação dos 
cuidadores de idosos com os seus familiares 
eram favoráveis (74,3% unidades de análise). 
No que se refere à relação dos cuidadores com 
os idosos, observou-se que, 51% das unidades 
de análise revelaram que havia uma relação 
favorável entre eles. No que diz respeito ao 
relacionamento dos idosos com seus familiares 
na perspectiva do cuidador, detectou-se que 
60% dos idosos possuíam uma relação 
desfavorável com seus familiares. Verificou-se, 
também, que a família exerce uma influência 
favorável (50% das unidades de análise) diante 
do exercício de cuidador profissional, já a 
influência desfavorável foi de 15,52%. 
 

Conclusão 

O presente estudo contribuiu para uma melhor 
compreensão acerca das relações familiares 
entre idosos e cuidadores familiares que 
buscavam suporte nos serviços de um cuidador 
profissional. A literatura internacional sobre a 
figura dos cuidadores é extensa. Porém, há 
uma escassez de literatura e dados sobre o 
perfil dos brasileiros que prestam cuidados aos 
idosos fragilizados e dependentes no contexto 
familiar, e pouco se conhece como eles se 
sentem e como lidam com a situação, havendo 
uma predominância em investigar os efeitos 
negativos do exercício desse papel. Observou-
se que a cada dia, as atividades de cuidado 
vão sendo construídas e, portanto, a realidade 
das tarefas desempenhadas pelos cuidadores, 
bem como, seus relacionamentos com os 
idosos e seus familiares é dinâmica e está em 
constante movimento pautado em um processo 
sócio-histórico-econômico e cultural.  
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Revisão de literatura sobre as tendências de reforma no Regime Geral
de Previdência Social no Brasil

Gabrielli Sousa Lunardelli / Profa. Dra. Bibiana Graeff (orientadora)

Escola de Artes, Ciências e Humanidades/ Universidade de São Paulo

gabrielli.lunardelli@usp.br 

Objetivos

Identificar  e  organizar  as ideias presentes na
literatura  jurídica  sobre  reformas  no  regime
geral de Previdência Social no Brasil.

Métodos/Procedimentos

Revisão  de  literatura;  base  IUSDATA  da
Faculdade  de  Direito  da  USP.  Descritores:
“Previdência”  e  “Brasil”.  Período:  a  partir  de
1998. Foram excluídos artigos com foco em: 1)
“previdência  complementar”  ou  “previdência
privada”; 2) acordos internacionais em matéria
de  previdência;  3)  regimes  próprios  de
previdência  social;  4)  tema  de  seguridade
social  de  forma  ampla  ou  outros  temas;  5)
questões  processuais  previdenciárias.  A
análise  dos  dados  deu-se  pelo  método  da
análise de conteúdo que se desenvolve em 3
fases:  (a)  pré-análise;  (b)  exploração  do
material; (c) tratamento de dados (Gil, 2008).

Resultados

Os dados dos  14  artigos  selecionados foram
analisados  com  base  em  três  categorias:  a)
propostas  de  reformas  no  Regime  Geral  da
Previdência  Social:  há autores que  acreditam
que a solução esteja em reduzir ou dificultar a
obtenção de  benefícios,  outros  que  advogam
que  a  única  saída  seja  alterar  a  forma  de
gestão,  para a privatização ou alteração para
um regime de capitalização. Muitos consideram
a  transição  demográfica,  o  aumento  da
expectativa de vida e a diminuição da taxa de
natalidade  as  principais  causas  do  déficit  da
Previdência.  Outros,  que o déficit  é resultado
de problemas de gestão e desvio de verba da
Previdência para outras funções; b) críticas às

reformas  previdenciárias:  insegurança  jurídica
advinda das sucessivas reformas e percepções
das  reformas  paramétricas  pelos  segurados
como  ataques  aos  direitos  adquiridos;  c)
alternativas  às  reformas  previdenciárias:
maior  investimento  nas  políticas  de
empregabilidade .

Conclusões

Reformas a partir da EC nº 20/98 dificultaram
ou  suprimiram  benefícios  previdenciários.
Porém,  não  se  chegou  a  um  sistema  mais
equilibrado  e  sustentável.  Talvez  seja
importante  mais  mudanças  na  gestão  da
Previdência  Social  e  políticas  de
empregabilidade.
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INSERÇÃO DE OBSTETRIZES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE  
SÃO PAULO 
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Orientadora: Profª Drª Cláudia Medeiros de Castro 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
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Objetivos  
Conhecer as narrativas sobre a inserção 
profissional das Obstetrizes, egressas do 
Curso de Obstetrícia da USP, admitidas por 
concurso público nos hospitais do SUS-SP. 
 
Metodologia 
Realizamos pesquisa qualitativa com 
adoção da perspectiva teórica 
construcionista, o que implica considerar 
que o mundo social é construído nas 
relações que permitem significá-lo e dar 
sentido ao mundo. (SPINK, 1999). O 
projeto foi aprovado pelo CEP da EACH-
USP. Foram entrevistadas 4 Obstetrizes 
que trabalham em hospitais públicos do 
SUS-SP. As entrevistas semi-estruturadas 
foram gravadas e transcritas. 
 
Resultados 
Características das entrevistadas 

Idade 
 

 Trabalho 
SUS  

Hospital onde 
trabalha 

53 2 anos Hospital Geral 

33 4 meses Hospital Regional 

25 2 anos Hospital Geral 

23  1 , 6 anos Hospital Maternidade 

 A pré-análise consistiu na leitura e re-
leitura do material transcrito e permitiu o 
delineamento de três categorias temáticas: 
As Obstetrizes e o “estranhamento por não 
saber o que é”; Práticas e desafios da 
inserção das obstetrizes no SUS; A 
repercussão do trabalho das Obstetrizes 
entre as usuárias. A primeira categoria está 
relacionada à retomada do curso na USP 
que aconteceu no ano de 2005, (NARCHI, 
2012) e ao recente ingresso nos hospitais 
públicos, o que contribui para o 
desconhecimento da profissão por parte de 
muitos profissionais e questionamentos 
sobre as competências da Obstetriz. A 
segunda diz respeito a algumas práticas, 
que objetivam dar condições para que 
mulher e bebê sejam protagonistas na cena 
do parto, e a não realização de 
procedimentos desnecessários e invasivos. 
Tal postura gera desconforto e 
questionamento entre as equipes, mas 
possibilita que alguns profissionais passem 
a rever suas próprias práticas (Gonçalves e 
Brigagão, 2014). A terceira diz respeito à 
impressão das usuárias sobre o trabalho 

das Obstetrizes, que estabelecem uma 
aliança com a mulher parturiente e a 
família, o que é importante pois além do 
bom desfecho do parto, usuárias são 
agentes de mudança do cenário da 
atenção obstétrica no SUS.  
 
Considerações finais  
A assistência obstétrica no Brasil é 
medicalizada e marcada por muitas 
intervenções desnecessárias, o que tem 
contribuído para péssimos desfechos 
maternos e neonatais. A Obstetriz ressurge 
para contribuir com a construção de um 
novo modelo de atenção que possa 
resgatar o parto como um evento 
fisiológico, que tem dimensões emocionais, 
sociais e culturais. A inserção das 
Obstetrizes no SUS as leva a deparar-se 
com dificuldades como a superlotação, as 
limitações físicas e a falta de profissionais. 
Soma-se o desconhecimento da profissão 
e o estranhamento de suas práticas. Os 
relatos das entrevistadas indicam que são 
vários os desafios enfrentados não só 
pelas Obstetrizes como pelos demais 
profissionais de saúde e, principalmente, 
para as mulheres e bebês. As pequenas 
mudanças no cotidiano do trabalho, só são 
possíveis porque se dão coletivamente e 
contribuem para a construção do SUS. 
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O EFEITO DO EXEMPLO TRABALHADO NA COMPREENSÃO DO 
CONCEITO DE HIERARQUIA APLICADO AOS MAPAS CONCEITUAIS 

Giuliana C. Vitiello, Paulo R. M. Correia e Joana G. de Aguiar 
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Objetivo 
O objetivo desse trabalho foi desenvolver e 
aplicar a estratégia do Exemplo Trabalhado 
(ET) para ensinar o conceito de hierarquia. 

Métodos/Procedimentos 
Para avaliar o efeito do ET desenvolvido, 25 
alunos de pós-graduação foram aleatoriamente 
distribuídos entre Grupo Experimental (GE, 
estudou o ET, n=12) e Grupo Controle (GC, 
não estudou o ET, n=13) e todos assinaram um 
termo de consentimento livre e esclarecido. 
Comparações entre GE x GC foram feitas 
utilizando teste-t e qui-quadrado considerando 
o desempenho em quatro testes de 
transferência próxima (similar a instrução com 
ET) e dois testes de transferência distante (que 
exige estratégia diferente daquela trabalhada 
na instrução). 

Resultados 
Considerando os testes de transferência 
próxima, o GE teve desempenho 
estatisticamente maior do que o GC ao 
reconhecer a integridade do MC (100% vs. 
77%) e ao identificar a quantidade correta de 
conceitos soltos tanto no MC hierárquico (67% 
vs. 15%) como no MC não hierárquico (100% 
vs. 85%). Além disso, o ET aumentou o número 
de alunos que reconhecem a hierarquia como a 
responsável pela melhor qualidade do MC (GE, 

36% vs. GC, 20%). Considerando os testes de 
transferência distante, 16% dos alunos do GE 
declaram reconhecer a importância da 
hierarquia sendo que 80% aplica essa 
estratégia no momento de elaboração do seu 
MC. Já os alunos do GC, apenas 12% 
declaram reconhecer essa importância, ainda 
que no momento de elaboração do MC, apenas 
40% aplica a estratégia. 

Conclusões 
Saber organizar os conceitos de forma 
hierárquica é fator indispensável para que o 
MC seja fidedigno da estrutura de 
conhecimento do aluno. O estudo com o ET 
parece não surtir tanto efeito quando os alunos 
têm tarefas semelhantes à instrução, 
entretanto, quando são postos para elaborar 
seus MCs, eles apresentaram desempenho 
muito superior. O ET desenvolvido se mostrou 
uma estratégia interessante para ensinar a 
estabelecer a hierarquia dos conceitos. 
Estudos futuros devem ser desenvolvidos para 
ampliar o potencial já verificado com os 
resultados desse trabalho. 
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Objetivos 
Por que Marketing? O objetivo principal da 
pesquisa foi o de investigar a escolha pelo 
curso de Marketing da EACH-USP em seus 

contextos sociais, econômicos e culturais. 

Mais especificamente, trazer à tona a 
identidade dos alunos e a sua escolha como 
parte integrante dessa, de acordo com o 
conceito de habitus proposto por Pierre 
Bourdieu. Além disso, também se pretende 
entender a relação que os alunos exercem com 
a carreira de Marketing, a luz dos conceitos de 
job, carreer e calling trabalhados por Amy 

Wrzesniewski. 
 

Métodos/Procedimentos 
Trata-se de pesquisa qualitativa investigativa e 
optou-se pelo método da História de Vida. 
Foram entrevistados em profundidade vinte 
alunos do curso de marketing e os resultados 
foram analisados em seu conteúdo. Foi 
realizado também questionário on-line com 113 
alunos, a fim de se descobrir possíveis 
inconsistências no estudo. 
 

Resultados 
Foram identificados três perfis identitários de 
alunos do curso de Marketing, de acordo com a 
relação que eles exercem com a sua opção 
pelo curso. No primeiro perfil, o capital 
econômico aparece como mais importante e o 
Marketing-USP como motor de ascensão 
socioeconômica. No segundo perfil, o capital 
social desempenha um papel mais central na 
escolha dos indivíduos, que desejam ser 
reconhecidos como pessoas bem-sucedidas 
em seus círculos sociais. No terceiro perfil o 
Marketing-USP é visto como ferramenta para 
um objetivo maior, sendo o próprio 
conhecimento adquirido na universidade a 
principal razão pela qual escolhem o curso.  
 

Conclusões 
Em todos os perfis identificados, para além das 
influências específicas que os capitais 
econômicos, sociais e culturais exerceram em 
cada um, a abrangência do curso parece ser 
um fator objetivo determinante na escolha dos 
sujeitos. Os dados também sugerem que 
poucos indivíduos se relacionam de maneira 
vocacional com a profissão de Marketing.  
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Objetivos 
Complementar o conhecimento acerca de 
grafos e estruturas de dados para sua 
representação e manipulação. Introduzir o 
problema de caminhos mínimos e fluxo máximo 
em grafos, e implementar algoritmos que 
solucionam tais problemas. Por fim, introduzir 
assuntos modernos de redes complexas dos 
tipos small world e scale free, realizando 
algoritmos para estudar tais assuntos.   

Métodos/Procedimentos 
A metodologia consiste em estudo detalhado 
de alguns livros-texto e artigos fundamentais na 
implementação e apresentação das ideias 
apreendias em apresentações, relatórios e 
testes de códigos executáveis implementados. 
Todos os códigos foram escritos em linguagem 
de programação ANSI C.  

Resultados 
Estudamos e implementamos as seguintes 
teorias: caminhos mínimos em grafos, fluxo em 
grafos, redes small world e scale free. Os 
algoritmos de caminhos máximos são: Depth-
First Search e Breadth-First Search. O 
algoritmo para solucionar o problema de fluxo 
máximo foi implementado independente de 
referência. Tal algoritmo utiliza função recursiva 
e fila de prioridade. Os dois últimos algoritmos 
implementados geram, respectivamente, rede 
do tipo small world, seguindo o modelo de 
Watts-Newman, e rede do tipo scale free. 

 
Figura 1: Gráfico de quantidade de 𝑛 saltos. 

Conclusões 
O algoritmo de caminhos mínimos Breadth-First 
Search nos mostrou os menores caminhos 
entre dois vértices de um grafo em comparação 
ao Depth-First Search. Nos testes de redes 
small world chegamos a seguinte conclusão: 
com a adição de poucos atalhos (p), a rede 
tornou-se muito mais “conectada”. A introdução 
dos estudos de scale free trouxe fatores sociais 
ao projeto, onde um “vértice” pode tornar-se 
destacado ou não por diversas razões. 

Referências Bibliográficas 
As principais referências são: Seis Graus de 
Separação: a evolução da ciência de redes em 
uma era conectada (Watts, 2009), The 
structure and function of complex networks 
(Newman, 2003), Algorithms (Sedgewick e 
Wayne, 2011) e Introduction to Algorithms 
(Cormen, Leiserson, Rivest e Stein, 2009). 
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DE PAC MAN A GTA V: ANTECEDENTES E CONSEQUENTES DO 
ENGAJAMENTO DO USUÁRIO DE VIDEOGAMES SOB O PONTO DE VISTA 

DO COMPORTAMENTO DE CONSUMO 
 HEDER SEITI ONO 

OTÁVIO FREIRE 

EACH/ UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Heder.ono@usp.br

Objetivos 
O objetivo principal é entender o papel 
desempenho por dimensões teóricas que 
precedem o engajamento do usuário de 
videogame e o consequente impacto do 
engajamento no comportamento de consumo. 
Os objetivos específicos são: realizar um 
levantamento de dimensões que precedem o 
engajamento do usuário de videogames; 
entender o impacto destas variáveis no 
engajamento do usuário a partir de relações 
estruturais; entender o impacto que o 
engajamento do usuário possui no 
comportamento do consumidor. 

 

Métodos/Procedimentos  
Os procedimentos utilizados neste projeto 
podem ser divididos em duas grandes etapas: A 
primeira refere-se ao levantamento de 
dimensões para composição do modelo. Ao total 
foram encontrados 260 artigos sobre a temática. 
O passo seguinte foi a coleta de dados primários 
através de um survey online com total de 327 
respondentes. Em seguida foi realizada uma 
Análise Fatorial exploratória para a validação 
das escalas de ‘Recompensa’ e ‘Dependência 
de investimento’. Por fim, foi realizado uma 
análise de modelagem de equação estrutural 
(SEM) com a finalidade de validar o modelo 
teórico proposto. 

Resultados  
A análise fatorial apresentou os seguintes 
resultados: Na escala de ‘Recompensa’ 6 das 9 
variáveis foram validadas e a escala apresentou 
respostas confiáveis com valor de Alfa de 
Crombach 0,842. A escala de ‘Dependência de 
Investimento’ teve 3 variáveis validadas e a 
escala também foi validada com Alfa de 
Crombach 0,909. Os resultados da análise de 
modelagem de equações estruturais foram os 
seguintes: Segundo Hair (2014), todos os 

constructos apresentaram validação 
convergente através das análises das AVEs com 

valores superiores a 0,5. O modelo também 
apresentou consistência interna com valores de  

α>0,6. Os constructos também apresentaram 
confiabilidade composta com valores superiores 
a 0,7. O modelo também apresentou validade 
discriminante através do critério Fornell-Lacker. 
Além destas validações, o modelo também 
apresentou coeficientes de determinação com 
valor alto com R² superiores a 0,26 e validação 
preditiva com valores de F² superiores a 0,35. 
Por fim, todas as hipotéses foram validadas e o 
modelo final pode ser observado abaixo. 

 

 
Figura 1: Modelo final  

Conclusões  
Levando em consideração o objetivo do estudo 
podemos concluir que: o modelo proposto 
apresentou validação convergente e 
discriminante e com coeficientes de 
determinação com valores suficientemente altos 
para as variáveis dependentes boca a boca 
positivo (51,3%), intenção de recompra (48,7%), 
lealdade declarada (39%) e intenção de jogar 
novamente (26,2%).  
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL DE IDOSOS 
PARTICIPANTES DE DANÇA CIRCULAR E DE SALÃO 
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Objetivos 

Analisar a capacidade funcional de idosos 
praticantes de dança circular e de salão. 

Métodos/Procedimentos 
A amostra foi composta de idosos com 60 
anos, ou mais, divididos em grupo controle 
(N=10), dança de salão (N=10) e dança circular 
(N=16), por um período de 24 semanas, 2 
vezes por semana, com duração de 60 
minutos. 

Só foram admitidos para o estudo, aqueles que 
deram o consentimento por escrito e que 
participavam do programa a um ano. O critério 
de inclusão foi a boa condição de saúde e 
ausência de doenças crônicas; e o critério de 
exclusão foi hospitalização recente, presença 
de doenças crônicas, deficiência motora e 
comprometimento cognitivo. 

Avaliação Antropométrica 

A massa corporal (MC) foi avaliada em balança 

mecânica (Welmy®); a estatura (ES) foi 

mensurada com estadiômetro (Welmy®); o 
índice de massa corporal (IMC) foi derivado 
com a seguinte equação: MC/ES²; e para a 
avaliação da composição corporal, foram 
registradas as dobras cutâneas da região 
peitoral, suescapular, bicipital, tricipital, axiliar 
medial, suprailiaca, supraespinhal, abdominal 
vertical, coxa medial e perna com compasso 

(Lange®). 
 

Avaliação da capacidade funcional 
A capacidade funcional foi avaliada pela bateria 
de testes da RIKLI & JONES que avaliam força, 
flexibilidade, agilidade, equilíbrio e capacidade 
aeróbia. 
 
Análise estatística 
Todas as análises estatísticas foram realizadas 
utilizando o software SPSS para 
Windows (versão 12.0, SPSS Inc., 
Chicago, Illinois, EUA).  

Resultados 

Diante dos dados obtidos, os idosos praticantes 
de dança de salão e dança sênior obtiveram 
melhores resultados nos testes de sentar e 
levantar e caminhada de 6 minutos quando 
comparados com o grupo controle; isto é, 
obteve-se melhora na força de membros 
inferiores e da função cardiorrespiratória. 

Conclusões 
A prática de dança de salão e dança circular 
como alternativa de atividade física para idosos 
traz benefícios para a capacidade 
cardiorrespiratória e força muscular de 
membros inferiores, além de outros ganhos 
como a interação social. 
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Governança Democrática de Cidades e Accountability Social: análise do perfil 

das Organizações da Sociedade Civil participantes da Rede Nossa São Paulo 
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Orientadora: Patricia Mendonça 

ingrid.nascimento@usp.br  

 
1. Objetivo 

Este projeto de pesquisa se  propôs a analisar o 
perfil das OSCs participantes das experiências da Rede 
Nossa São Paulo classificando-os  acordo com o  tipo de 
organização e seu envolvimento com a Rede. A 
pesquisa buscou compreender a atuação de diferentes 
atores na promoção da accountability na gestão pública 
municipal de SP 

2. Método 

 Análise das OSCs participantes da Rede Nossa 
São Paulo e dos GT temáticos a partir de consultas a 
documentos e entrevistas com participantes. 

3. Resultado 

A Rede Nossa São Paulo – RNSP- foi criada 
em 2007 com o objetivo de estimular e ajudar a 
sociedade junto com os governos a garantir um 
desenvolvimento justo e sustentável, tendo o apoio de 
pessoas, redes, organizações e entidades da sociedade 
civil e empresas da cidade de São Paulo. 

A estrutura da RNSP é horizontal na medida 
em que interliga na forma de redes seus integrantes e se 
organizam em colegiado de apoio, comissões, grupos de 
trabalho e plenárias. A rede impulsiona campanhas e 
ações educativas que almejam à melhoria da autoestima 
daqueles que habitam a cidade, elevação da consciência 
de cidadania e revalorização do espaço público. 

Gráfico 1 – Análise das OSCs participantes da Rede 
Nossa São Paulo classificando-as por tipos  de 
organizações Fonte: Elaboração da autora com base no 
site da Rede Nossa São Paulo (2015) 

 

 

 

4.Conclusões 

Ao todo são 701 participantes, nos quais a 
maior proporção está no envolvimento de OSC grandes 
e profissionais seguida pela participação de empresas 
locais e outras de menor proporção, como: empresas 
multinacionais, OSC de origem empresarial, OSC de 
base pequena, redes, fóruns, coletivos de OSC, 
universidades e centros de estudos e pesquisas, 
sindicatos, mídia, movimentos sociais, organizações 
internacionais e cidadãos. Sobre as organizações que 
fazem parte da Rede, por serem diversas em objetivos, 
estratégias e modos de gestão, a participação delas 
também varia. Enquanto algumas são ativas e se 
empenham no dia a dia da rede, outras se contentam em 
ter seus nomes na lista de apoiadoras ou de integrantes, 
de modo a explicitar para a sociedade que apoiam suas 
iniciativas. 

Apesar da RNSP contar com apoio de grandes 
empresas no financiamento de suas atividades, em 
especial na manutenção de uma estrutura profissional de 
comunicação e executiva, a participação das empresas 
nos GTs e atividades de maior visibilidade da rede é 
baixa. Nestas atividades predomina a participação de 
ONGs profissionalizadas. Em geral a participação de 
movimentos sociais e organizações de base nestas 
atividades também é baixa. 
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COMO A CULPA E O FOCO REGULATÓRIO INFLUENCIAM A 
PERSUASÃO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS 

Orientador: Prof. Dr. José Mauro da Costa Hernandez 
Bolsista: João Vicente Duarte Martins 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades - USP 

joao.vicente.martins@usp.br 

Introdução 
Apelos de culpa em propaganda têm sido 
examinados principalmente no contexto de 
produtos sociais. Este estudo contribui com a 
literatura de marketing ao examinar a influência 
do foco regulatório sobre a persuasão de apelos 
de culpa na propaganda de um bem durável 
usando a tipologia da culpa pela ação ou pela 
inação (Burnett et al., 1994). Propomos um 
efeito de incongruência (mismatch) entre o foco 
motivacional e a valência do estímulo provocado 
pelo tipo de apelo de culpa (Rothermund et al., 
2011) de tal forma que o apelo de culpa por ação 
será mais persuasivo quando o indivíduo estiver 
em foco regulatório de prevenção enquanto o 
apelo de culpa por inação será mais persuasivo 
quando o indivíduo estiver em foco regulatório 
de promoção. 

Objetivos 
Verificar a influência do foco regulatório 
(promoção vs. prevenção) sobre a persuasão 
provocada por diferentes tipos de apelo de culpa 
(ação vs. inação) em uma propaganda. 

Métodos/Procedimentos 
O estímulo usado no experimento foi uma 
propaganda do Nissan Leaf, um carro elétrico. 
Nas propagandas, o Nissan Leaf seria lançado 
no Brasil usando o apelo de culpa por ação (“Se 
você continuar comprando carros de outras 
marcas, você vai acabar destruindo o planeta”) 
ou inação (“Se você não comprar um Nissan 
Leaf, você vai acabar destruindo o planeta”). O 
foco regulatório foi manipulado usando o 
esquema sugerido por Higgins et. al (2001). 
Medimos a intenção de compra usando 4 itens 
medidos numa escala de Likert com 7 pontos. 

Resultados 

Uma análise fatorial 2 (foco regulatório: 
promoção vs. prevenção) x 2 (culpa: ação x 
inação) sobre a intenção de compra revelou 
apenas um efeito de interação (F=4,8, p<0,05). 
Para indivíduos em estado de prevenção, a 
intenção de compra foi maior quando o apelo de 
culpa era de ação (M=4,6) do que inação 
(M=4,0; t=2,5, p<0,05); para indivíduos em 
estado de promoção, a intenção de compra foi 
maior quando o apelo de culpa era de inação 
(M=4,7) do que ação (M=4,2; t=4,5, p<0,05). 
 

Conclusões 
Como havia sido proposto, concluímos que um 
indivíduo em foco regulatório de promoção é 
mais persuadido por um apelo de culpa por 
inação, ocorrendo o contrário para quem está 
em foco regulatório de prevenção. É 
aconselhável, portanto, usar apelos de culpa por 
ação quando precedidos por mensagens que 
induzam a prevenção enquanto que os apelos 
de culpa por inação devem ser precedidos por 
mensagens que induzam a promoção. 
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Caracterização físico-química de aparas têxteis de fibras de 
algodão e poliéster oriundas do pólo confeccionista do bairro do 
Bom Retiro-SP e avaliação teórica de seu potencial de reciclagem 

em âmbito de gestão ambiental 

Kamila de Oliveira Guimarães, Welton Fernando Zonatti, Júlia Baruque-Ramos 
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Objetivos 
Levantar dados sobre o setor têxtil-confeccionista 
e seus resíduos, no bairro do Bom Retiro (SP); 
realizar pesquisa bibliográfica sobre instrumentos 
da gestão ambiental para a gestão dos resíduos 
têxteis e executar testes laboratoriais a fim de 
traçar um perfil das amostras têxteis coletadas. 

Métodos/Procedimentos 
Para o desenvolvimento do trabalho: i) buscaram-
se os dados e informações sobre o segmento nas 
referências; ii) investigou-se sobre os 
instrumentos da gestão ambiental proativa nas 
referências; iii) com amostras de resíduos têxteis 
de denim e tafetá de poliéster, realizaram-se 
testes laboratoriais de gramatura, regain, 
determinação de título médio dos fios dos tecidos, 
testes tênseis, microscopia óptica e eletrônica de 
varredura, normatizados pela ABNT. 

Resultados 
O setor têxtil-confeccionista é um dos setores 
industriais de maior importância econômica com 
grande contribuição na geração de empregos e 
produção [1]. Em São Paulo, o 
maior pólo de confecções do Brasil, localizado no 
bairro do Bom Retiro, calcula-se que sejam 
produzidos diariamente cerca de 12 toneladas de 
resíduos têxteis por, aproximadamente, 1200 
empresas [2]. A gestão ambiental, que busca 
equacionar questões como a dos resíduos, 
classifica-se de acordo com grau de resposta aos 
impactos ambientais, podendo ser tanto reativa - 
respostas pontuais à problemas específicos, 
quanto proativa - busca reduzir os riscos e 
identificar oportunidades [3]. Sobre os 
instrumentos da gestão ambiental proativa, a 
P+L atua na fonte de geração do resíduo ou 
emissão [4], já a ACV tem como objetivo avaliar  

 

os impactos ambientais potenciais de atividades, 
produtos e processos [5] 

Conclusões 
Os bairros do Bom Retiro e do Brás possuem um 
grande problema de descarte de resíduos têxteis, 
que pode ser pode ser solucionado pela adoção 
da reciclagem têxtil primária, reciclando as fibras 
em sua forma original, além de técnicas de reuso 
(fuxico, patchwork, etc.), aliado à utilização de 
instrumentos preventivos de gestão ambiental. 
Com relação às amostras de tecido, apesar de o 
tafetá ser passível de reciclagem o denim 
apresentou maior potencial para reciclagem 
primária devido à sua origem natural (100% 
algodão) e considerando sua maior resistência 
em relação às amostras de tafetá (Fig. 1).  

 

 

 

 

 

Fig. 1:Estrutura 1/1 (multifilamentos) trama e urdume da amostra de poliéster 
bordô com lente de 2.5 no Video Analyser 2000 code 250 (Mesdan, Itália) 

Todos os tecidos analisados apresentaram íons 
metálicos, com maior variedade nas amostras de 
poliéster, os quais podem estar relacionados aos 
corantes utilizados no processo de 
beneficiamento têxtil. 
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CARACTERIZAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO DE POLPA DENTÁRIA E 

TECIDO ADIPOSO DE EQUINO 
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Escola de Artes Ciências e Humanidades/Universidade de São Paulo 
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Objetivos 

Caracterizar células-tronco (CT) de polpa 
dentária e tecido adiposo de equino.  

Métodos/Procedimentos  
As CT foram caracterizadas quanto sua 
morfologia, crescimento celular e diferenciação 
em adipócitos, osteócitos e condrócitos. A 
viabilidade de criopreservação e presença de 
micoplasma foram avaliadas. A síntese de 
cDNA foi realizada e será utilizada na 
caracterização molecular. 

Resultados  
As CT de polpa dentária e tecido adiposo se 
mostraram viáveis após criopreservação e a 
maior quantidade de CT é melhor para sua 
viabilidade. As CT possuem formato 
fibroblastóide e aderem ao plástico (Figura 1). 
Os ensaios de proliferação utilizando MTT 
mostraram que as CT de polpa dentária 
crescem menos que as de gordura (gráficos 1, 
2 e 3). As diferenciações celulares, adipogênica 
e osteogênica (Figura2) foram bem sucedidas 
apenas para as células de tecido adiposo, pois 
as culturas de polpa dentária cresciam menos e 
algumas dificuldades técnicas foram 
encontradas. O protocolo de diferenciação 
condrogênica está em andamento bem como a 
caracterização molecular por RT-PCR e qPCR. 
Apesar do crescimento menor, as células-
tronco de polpa dentária não estavam 
contaminadas com Micoplasma sp, confirmado 
por PCR. 

 
Figura 1: Fotomicrografia das células-tronco de 

tecido adiposo amostra1 (A) e amostra2 (B), e polpa 
dentária (C). 

 
Figura 2: Ensaio funcional das células-tronco de 
tecido adiposo. Diferenciação Adipogênica (A – 

teste; B – controle) e Osteogênica (C – teste; D – 
controle). 

 
Gráficos 1, 2 e 3: Ensaio de MTT das células-tronco 
equinas de tecido adiposo dos animais Sheena (1) e 

110 (2), e polpa dentária (3). 

Conclusões 
As CT de polpa dentária e tecido adiposo 
podem ser criopreservadas e a quantidade de 
1x10

6
 células foi a melhor. Estas células 

possuem características de CTM como 
aderência ao plástico, formato fibroblastóide e 
diferenciam para adipóscitos e osteócitos. 
Ainda podemos sugerir que nos equinos, as 
células-tronco de polpa dentária tem menor 
crescimento quando comparadas com as de 
tecido adiposo. 
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Implementação do Protocolo Axolotl como um Plugin para o Libpurple
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Objetivos

Cada  vez  mais  a  privacidade  é  desejável
quando falamos de comunicação via internet.
Uma saída para alcançar tal privacidade é a
criptografia  ponta  a  ponta,  hoje  usada  por
meio de programas e técnicas para criar um
ambiente  onde  as  mensagens  possam ser
facilmente  lidas  apenas  por  seu  receptor,
evitando assim que terceiros tenham acesso
a  informação  privada.  Nesse  projeto
estudamos   as  vantagens  do  protocolo
Axolotl,  esse  que  algumas  vantangens  em
relação  ao  protocolo  OTR  (off the records
messaging)  que  é  um  protocolo  de
criptografia  que  provém  a  troca  de
mensagens instantâneas de forte encriptação
com “foward secrecy” e “negação plausível”. 

Métodos/Procedimentos

Como  proposta  estudamos  o  protocolo
Axolotl, usado no aplicativo TextSecure. Este
protocolo tem duas melhorias em relação ao
protocolo  OTR,  a  primeira  é  um
aprimoramento  da “negação plausível”,  que
permite a alegação da forja de um segredo, e
a  segunda  melhoria  a  implementação  da
confidencialidade persistente para trocas de
mensagens assíncronicas, através do uso de
pré-chaves. 

Conclusões

Se  mostrou  claro  que  os  estudos  e
desenvolvimento de protocolos de criptografia
são de extrema importância quando falamos de

necessidade de segurança na comunicação via
internet,  principalmente  protocolos  que
apresentem  a  implementação  da  ideia  de
“foward secrecy” e de “negação pausível” que
se  mostram cada vez  mais como saída  para
suprir a demanda  por privacidade, essa que só
vem a crescer nos ultimos tempos.
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Avaliação da assistência pré-natal de adolescentes em Unidades de 
Saúde da Família da região de São Miguel zona leste do município de 
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Objetivos 
Com o propósito de traçar o perfil 
sociodemográfico e reprodutivo das 
adolescentes grávidas atendidas na região de 
São Miguel Paulista, zona leste do município 
de São Paulo, propomos um estudo descritivo, 
com a finalidade de proceder a uma análise 
quantitativa das informações.  

 
Métodos/Procedimentos 

A coleta de dados ocorreu por meio do 
levantamento e análise dos prontuários das 
adolescentes, cadastradas no Programa Mãe 
Paulistana, que realizaram consultas de pré-
natal nas unidades de Saúde da Família, e que 
possuíam data provável de parto para o ano de 
2013. 

                  Resultados 
Do total de 756 prontuários selecionados, 235 
não foram localizados por motivos diversos. As 
informações coletadas dos 527 prontuários nos 
revelaram que as adolescentes estavam entre 
a faixa etária de 11 a 19 anos; tiveram como 
idade média da menarca e da sexarca, 
respectivamente, de 10 e 14 anos de idade. As 
adolescentes, em sua maioria, não utilizaram 
método contraceptivo antes da gravidez atual e 
estavam em sua primeira gravidez. Possuíam, 
em média, de 8 a 11 anos de aprovação 
escolar. Como ocupação, grande número delas 
não exercia atividade remunerada e vivia em 
condições de pobreza, apresentando uma 
renda de 100 a 500 reais. A maioria era 

solteira, com suporte familiar e sem 
relacionamento afetivo com o pai da criança.  
Verificamos que a maioria das adolescentes 
iniciou o pré-natal com 12 semanas de 
gestação; realizou de 6 a 7 consultas ao longo 
do pré-natal e fazia uso habitual do sulfato 
ferroso, como preconizado pelo Ministério da 
Saúde (Brasil, 2012). Porém, em relação ao 
ácido fólico este teve início na 12ª semana de 
gestação. 

        
          Conclusões 

 
Durante a coleta dos dados em prontuários 
houve um significativo déficit de informações, 
pois muitas delas não eram anotadas pelos 
profissionais, ou então, eram anotados de 
forma incompleta. Tal fato prejudica 
diretamente o acolhimento das gestantes, uma 
vez que impede a articulação das informações 
entre os profissionais, assim como o 
conhecimento sobre o histórico físico, psíquico, 
biológico e social daquela gestante. O cuidado 
pré-natal é considerado um dos quatro pilares 
da maternidade segura, necessitando de 
pessoas qualificadas para o atendimento às 
gestantes, durante o curso normal da gravidez 
e na identificação de possíveis riscos que 
precisam de encaminhamentos. 
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Avaliação de uma proposta para políticas públicas de educação em 
tempo integral: Projeto A.L.I.C.E. - Arte e Lúdico na Educação 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 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 por meio de rodas de grupo focal, 
leitura de relatórios e análise de trabalhos dos 
diversos agentes envolvidos no projeto. 

Resultados 
Desenvolvido na escola EMEIF Arquiteto Luís 
Saia da rede municipal da cidade de São 
Paulo, e voltado para estudantes entre 12 e 
14 anos, o projeto possui quatro frentes: 
R.I.T.A (Ritmos na Investigação da 
Tecnologia e da Arte-Ciência), L.U.C.I.A 
(Leituras Universais e Cinema na 
Investigação Arte-Ciência), L.Y.R.A 
(Laboratório de Investigação em Robótica e 
Astronáutica) e E.M.M.A (Estudos sobre as 
Mulheres e as Minorias na Arte-Ciência). 
Cada grupo desenvolveu suas atividades por 
meio de oficinas com os estudantes no 
período de contraturno. O grupo R.I.T.A  teve 
seu foco nas representações da ciência e da 
tecnologia na música, trazendo um contexto 
social e político às discussões. O grupo  

 

L.U.C.I.A baseou-se na literatura infanto-
juvenil, ficção científica e humor para 
incentivar à leitura e desenvolvimento de um 
clube do livro. Já o grupo L.Y.R.A realizou 
atividades de produção de brinquedos 
robóticos e leituras sobre temas de robótica, 
cibernética e inteligência artificial, bem como 
jogos de raciocínio lógico. Por fim, o grupo 
E.M.M.A teve seu foco nos estudos de gênero 
e o papel da mulher na mídia, na arte e na 
ciência, incentivando os alunos a refletirem 
por meio de vídeos, atividades como desenho 
e desenvolvimento de argumentos sobre os 
temas em questão. 

Conclusões  
De forma geral, os alunos mostraram-se 
interessados pelas atividades propostas, que 
fugiram do cotidiano ao propor temas e 
discussões atuais. O estudo da ciência por 
meio da interdisciplinaridade dos assuntos 
possibilitou aos alunos a realizarem atividades 
diversificadas e que estimularam seu 
raciocínio lógico, senso crítico e incentivaram 
à leitura. 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. 
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“O CORPO E O CONTEXTO: ANÁLISE DO DISCURSO DOS ALUNOS 
APROVADOS NO PROGRAMA DE BOLSA DA ESCOLA NACIONAL DE 

CIRCO (ENC)- FUNARTE” 

Luís Carlos Rodrigues dos Santos  

Profº Dr. Marcelo Massa 

Escola de Artes Ciências e Humanidades/ Universidade de São Paulo 

luidossantos@usp.br  

Objetivos 

O acesso às atividades circenses está 
em pleno crescimento. É possível vivenciá-las 
em academias, projetos sociais, escolas de 
circo, ou em aulas de Educação Física escolar. 
Enquanto prática corporal, o processo de 
ensino/aprendizado e a transmissão desses 
saberes durante décadas eram restritos a 
grupos centrados em dinastias familiares, a 
Escola Nacional de Circo/FUNARTE (ENC) 
fundada em 1982 na cidade do Rio de Janeiro, 
fez e faz parte da recente abertura pedagógica 
das artes circenses. Portanto o objetivo do 
trabalho foi, extrair dos discursos dos 
aprovados no programa de bolsa da Escola 
Nacional de Circo-Funarte um panorama da 
atual transmissão das atividades circenses e 
analisar e discutir as forças de apoio 
importantes para o processo de formação de 
jovens artistas.    

Métodos/Procedimentos 
Amostra composta por de nove jovens alunos 
da ENC, sendo um aluno da região Norte, dois 
da região Nordeste, três da região Sudeste e 
três da região Sul, aprovados no programa de 
bolsa da Funarte. Foi utilizado como 
instrumento de pesquisa o método do “Discurso 
do Sujeito Coletivo” (DSC), LEFÈVRE e 
LEFÈVRE (2003). O DSC permitirá uma 
abordagem qualitativa acerca do processo de 
iniciação e treinamento das artes circenses 
antes do ingresso na ENC.  

Conclusões 

Notamos a importância do chamado Circo 
Social, enquanto categoria de transmissão das 
artes circenses no Brasil, que a falta de apoio, 
preconceito e insegurança dos familiares na 
possibilidade de sustendo dos futuros artistas 
reforça o valor dado pelos alunos entrevistados 
ao apoio muitas vezes de caráter 
assistencialistas dos primeiros professores, a 
falta de planejamento dos treinamentos antes 
de frequentarem a ENC, fortalece a noção do 
esforço pessoal como uma qualidade de 
destaque importante para a noção de talento 
nos discursos dos alunos, e que a possibilidade 
de uma arte essencialmente ligada à mescla de 
diversas linguagens artísticas mantem o 
interesse dos jovens artistas no processo de 
formação.  
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Estudo taxonômico de uma espécie de planária terrestre
(Platyhelminthes, Tricladida) da São Francisco de Paula / RS

Marcos S. Silva & Fernando Carbayo

EACH – Universidade de São Paulo

marcos.silva@usp.br

Objetivos

Realizar um estudo taxonômico de uma espécie de planária 
terrestre da subfamília Geoplaninae, de São Francisco de 
Paula / RS. 

Métodos/Procedimentos

O único espécime disponível foi coletado de forma manual 
no município de São Francisco de Paula / RS. O espécime 
foi  fotografado  em  vida  e  sua  morfologia  externa  foi 
descrita.  Diferentes  regiões  do  corpo  passaram  pelo 
seguinte processamento histológico: desidratação em série 
alcoólica, inclusão em parafina, cortes seriados a 7 micras 
com  micrótomo,  extensão  em  lâminas  histológicas, 
reidratação  e  coloração  com  o  tricrómico  de  Mallory 
segundo  o  protocolo  de  Cason  (1950).   As  lâminas 
histológicas foram analisadas com auxílio  do microscópio 
ótico. Desenhos da faringe e do aparelho copulador foram 
realizados com auxílio de uma câmara clara acoplada ao 
microscópio ótico. Para a descrição das cores do animal foi 
usada  a  nomenclatura  de  RAL  CLASSIC  colours 
(http://www.ral-farben.de/inhalt/anwendung-hilfe/alle-ral-
farbnamen/uebersicht-ral-classic-farben.html?&L=1).  A 
morfologia externa e interna foi descrita e comparada com a 
das outras espécies do mesmo gênero. 

Resultados

O corpo mede 38 mm de comprimento e 1,5 mm de largura 
em reptação. Após a fixação, as dimensões passaram a 24 
mm de comprimento e 2 mm de largura. O dorso é convexo, 
o ventre plano e os bordos paralelos. A porção anterior do 
corpo, com  5 milímetros de extensão, é enrolada para o 
dorso; nessa região da cabeça o ventre, que é virado para 
cima, é côncavo.

No dorso a cor de fundo, amarelo pastel, é sobreposta por 
manchas  de  cor  pardo  corça.  Estas  estão  mais 
concentradas  na  região  paramediana  do  corpo.  A parte 
enrolada da ponta anterior é de cor cinza. O ventre tem cor 
creme branco.

Os olhos, simples, se iniciam logo atrás da ponta anterior e 
seguem marginalmente até a ponta posterior. Não há halos. 
As fossetas sensoriais estão dispostas ventro-lateralmente, 
logo atrás do ápice.  A sola rastejadora ocupa 75,5 % da 
largura do corpo.
Na região pré-faríngea, a musculatura cutânea é normal. No 
lado ventral,  a camada está dividida em duas, uma parte 
superficial (30 µm) e outra aprofundada no parênquima (70 
µm), interna ao plexo nervoso cutâneo. Nesta região pré-
faríngea,  existem  três  camadas  musculares 
parenquimáticas.
Na  região  cefálica  as  fibras  cutâneas  se  tornam 
indistinguíveis,  com  exceção  das  longitudinais 
aprofundadas  do  lado  ventral  onde  se  organizam  no 
chamado músculo retrator cefálico. Nessa região o ventre 
torna-se côncavo, ou seja, desprovido do par de almofadas 
glandulares presente nas  espécies do gênero.

A boca se localiza no meio da bolsa faríngea. A faringe é do 
tipo  campanuliforme.  Os  testículos  são  dorsais.  Os  ductos 
eferentes correm apostos à placa nervosa. Desembocam num 
divertículo  anterior  da  região  extrabulbar  da  vesícula 
prostática.  Não  há  ducto  ejaculatório.  Papila  peniana  não 
existe. 
O átrio masculino é uma cavidade alongada.  Os ovários são 
apostos  à  placa  nervosa.  Os  ductos  ovovitelinos  recebem 
secreção de glândulas da casca. 
O átrio feminino é uma cavidade irregular ampla, funiliforme. O 
envoltório muscular comum compreende os átrios.

Conclusões

A espécie reúne apenas parte das características diagnósticas 
do  gênero  Choeradoplana.  As  características  externas  são 
condizentes com as de Cephaloflexa (terço anterior do corpo  
se  estreita  muito  gradualmente,  sem  constrição  ou  
alargamento; sem sulcos na superfície ventral. Em repouso, a  
cabeça enrola em forma de uma espiral plana, com a ponta  
anterior enrolada para cima. Quando rasteja, a ponta anterior  
é enrolada para cima e o ventre é côncavo), mas as internas, 
são  típicas  de  Choeradoplana (musculatura  cutânea 
longitudinal parcialmente aprofundada no parênquima no lado  
ventral.  Na  região  anterior,  todas  as  fibras  longitudinais  
ventrais se concentram na região mediana, onde constituem o  
músculo que desenrola a extremidade cefálica). Além destas 
características,  o  músculo  retrator  cefálico  tem  seção 
tipicamente  deltóide,  como  as  outras  espécies  de 
Choeradoplana.
Em  vista  de  que  a  espécie  apresenta  maior  número  de 
características  diagnósticas  do  gênero  Choeradoplana, 
parece-nos  mais  parcimonioso  incluí-la  neste  gênero.  Em 
favor  desta  decisão  conta  a  posição  filogenética  de 
Choeradoplana albonigra (Riester, 1938), espécie que com a 
mesma combinação de características diagnósticas genéricas 
que a nova espécie:  em filogenias moleculares da subfamília 
Geoplaninae, inferidas de fragmentos  de genes mitocondriais 
e  nucleares,  C.  albonigra é  agrupada  dentro  de  um  clado 
exclusivamente  composto  por  espécies  desse  gênero 
(Carbayo et al., 2013). 
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INOVAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA: ESTUDO DE CASO SOBRE A 
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Objetivos 
O objetivo da pesquisa foi o de analisar a 
efetividade de estratégias de inovação no setor 
público, por meio do acompanhamento da 
implantação do Laboratório de Inovação do 
Governo e do primeiro Curso de Especialização 
em Inovação no Setor Público. Mais 
especificamente, pretendeu-se caracterizar as 
etapas de implementação do laboratório, 
identificar desafios e dificuldades para a 
implantação do laboratório e analisar o 
desenvolvimento das primeiras atividades do 
mesmo. 
 

Metodologia 
Realizou-se um estudo de caso, adotando a 
metodologia da pesquisa participativa, na qual 
o pesquisador, para realizar suas observações 
dos fenômenos, compartilha as vivências dos 
sujeitos pesquisados, participando 
sistematicamente e permanentemente das 
atividades por eles executadas. 
 

Resultados 
Problematizou-se os conceitos de inovação de 
modo geral e, em específico, dentro da gestão 
de governo. A abordagem do Design Thinking 
foi explorada por ser o foco do trabalho a ser 
realizado pelo Laboratório de Inovação. Sua 
principal característica é a de colocar em seu 
centro o ser humano (indivíduo) para criar 
soluções e inovações a partir de um trabalho 
interativo e multidisciplinar, tendo como foco 
principal o usuário final. Investir em 
metodologias como o DT se torna necessário 
para proporcionar um ambiente favorável à 
inovação. O processo de implementação do 

Laboratório de Inovação em Governo sofreu 
várias mudanças e momentos de interrupção, 
comprometendo o cronograma inicial, o início 
do Curso de Especialização, entre outras 
atividades que estavam previstas. Tais 
adversidades foram fruto das características 
singulares dos processos relativos ao setor 
público. Após superar todos os obstáculos que 
surgiram, foi finalmente inaugurado e tiveram 
início atividades de formação em Design 
Thinking.  
 

Conclusões 
O trabalho realizado por várias instituições 
torna a tomada de decisão algo mais complexo. 
As responsabilidades também geram 
dificuldades, pois o trabalho de um remete ao 
trabalho do outro. O que mais impacta em um 
trabalho realizado por órgãos públicos está na 
burocracia. O planejamento se torna mais 
complexo, os prazos se tornam maiores e as 
regras complicam a trilha até o objetivo final. 
Quanto ao DT, sua eficiência pôde ser 
observada na prática e os resultados para 
inovação em Governo são promissoras. 
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Avaliação da prática de atividade física em pessoas vivendo com 
HIV/aids em uso de terapia antirretroviral de alta atividade 
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maria.gedeon@usp.br 

 

Objetivo 
O objetivo desse projeto de iniciação científica 
foi descrever o nível de atividade física medida 
de forma direta por meio de acelerometria em 
pessoas com HIV/aids em uso de terapia 
antirretroviral de alta atividade. 

Métodos/Procedimentos 
Trata-se de um estudo transversal, com 10 
adultos com HIV/aids, pacientes do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. A coleta ocorreu 
de julho de 2014 a julho de 2015. Verificou-se o 
volume diário (min/dia) de atividades 
sedentárias, leves, moderadas e vigorosas, 
medidas por acelerometria (do modelo GT3X+, 
da marca Actigraph). Consideraram-se válidos 
os dias com pelo menos oito horas de uso. 
Todos os participantes utilizaram o aparelho ao 
menos três dias, sendo um dia no final de 
semana. Foi feita uma análise descritiva 
utilizando média, desvios-padrão, mínimo e 
máximo das atividades. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FMUSP. 

Resultados 
Foram analisados nove homens e uma mulher, 
com 80% das pessoas com idade acima de 26 
anos. Verificou-se que a média de minutos de 
atividade física moderada foi alta e que 90% 
das pessoas atingiram a recomendação de 150 
minutos semanais de atividade física moderada 
ou vigorosa. 

 

 

 

 
Conclusão 

Conclui-se que se trata de uma amostra ativa 
fisicamente, com altos valores de atividade 
física moderada semanal. 

Referências Bibliográficas 
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Tabela 1. Valores médios, desvios padrão, mínimos e 
máximos dos níveis de atividade física com uso do 
acelerômetro durante sete dias em minutos por 
semana de pessoas vivendo com HIV/aids, 2014-2015. 

Variáveis Média Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

Comportamento 
Sedentário 

6.918,94 
656,42 5.921,50 7.699,50 

Atividade Leve 
2.275,95 437,93 1.645,00 3.069,50 

Atividade 
Moderada 

427,98 246,40 128,50 952,00 

Atividade 
Vigorosa 

24,13 40,75 0 119,00 
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APLICABILIDADE DE UMA ESCALA DE ATITUDES FRENTE AO USO DE 
NOVAS TECNOLOGIAS POR IDOSOS. 
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Objetivos 
Diferentes formas de tecnologia estão muito 
presentes no dia-a-dia, sendo estes cada vez 
mais importantes para a realização de diversas 
tarefas

1
. Existe um senso comum de que 

idosos não se sentem confortáveis com novas 
tecnologia e que são mais resistente à sua 
utilização comparado aos jovens

1,2
. Portanto, 

compreender a atitude dos idosos frente as 
tecnologias pode ser útil no desenvolvimento 
de estratégia de inclusão de equipamentos 
eletrônicos, celulares e computadores no 
cotidiano dos mesmos. Diante disso, o 
presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
aplicabilidade de uma escala de atitudes frente 
ao uso de novas tecnologias em idosos. 

Métodos/Procedimentos 
Participantes. 22 idosos (60-80 anos) 
regularmente inscritos na Universidade Aberta 
da Terceira Idade da EACH/USP aceitaram em 
participar do estudo e assinaram o termo de 
consentimento livre esclarecido (parecer 
n

o
216.164). 

Escalas. Os voluntários responderam um 
questionário com dados sociodemográfico, o 
Mini Exame do Estado Mental (MEEM), a 
Escala de Depressão Geriátrica (GDS) e a 
Escala de Atitudes Frente ao Uso de Novas 
Tecnologias (desenvolvida para esse estudo). 

Análise Estatística. Para a confiabilidade, foi 

utilizado o alfa de Cronbach (>0,6), correlação 
de Pearson e teste-reteste (sub-amostra de 7 
idosos, com intervalo de 12 semanas). A 
validade do construto foi verificada a partir de 
análise fatorial. 

Resultados 
A escala atingiu  de 0,68 (a influência das 
questões está apresentada na tabela 1). O 
teste-reteste mostrou baixa reprodutibilidade da 
escala ao longo do tempo. A análise fatorial 
dividiu os itens da escala em cinco fatores. Ao 
reanalisar a confiabilidade e validade da escala 
reduzida (questões em negrito), foi observado 

aumento do  (0,85) e redução para um fator. 
 
Tabela 1: Análise da Confiabilidade da Escala de Atitudes 

 
R: correlação com o escore total. : alpha de Cronbach se a questão for excluída. 

Conclusões 
A escala apresentou boa confiabilidade e 
validade, embora tenha baixa reprodutibilidade. 
Mais estudos são necessários para determinar 
a sua real aplicabilidade entre idosos. 

Referências Bibliográficas 
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Objetivos 

Verificar as relações entre indicadores de 
aptidão física relacionada à saúde (resistência 
cardiorrespiratória, força, flexibilidade e IMC) e 
a quantidade e intensidade de prática de 
atividade física praticada por adolescentes de 
baixo nível socioeconômico entre 12 e 17 anos 
de idade.  

Métodos/Procedimentos 

Participaram do estudo 43 adolescentes de 
ambos os sexos, moradores da comunidade do 
Jardim Keralux, no bairro de Ermelino 
Matarazzo – SP. Foram aplicados os testes de 
resistência, sentar e alcançar, salto horizontal, 
dinamometria e abdominal, seguindo a 
padronização proposta na bateria EUROFIT 
(Council of Europe, 1988) e a prática de 
atividade física foi mensurada de modo direto, 
com a utilização de acelerômetros. Cada sujeito 
foi monitorado durante sete dias. Como critério 
de inclusão, foram considerados apenas os 
dados dos adolescentes que utilizaram o 
aparelho por pelo menos 8h diárias durante um 
período mínimo de 6 dias. 

Resultados 
Dos 43 adolescentes participantes deste 
estudo, 16 eram meninas e 27 eram meninos. 

Tabela 1: Resultados descritivos de meninos e 
meninas (n=43) 

 Média  Desvio Padrão 

AF mod. a vig. 54,57 23,77 

AF vig.  14,59 9,52 

IMC 18,31 4,25 

Resistência  42,74 19,09 

Flexibilidade 26,05 6,58 

Salto 
Horizontal 

155,91 25,38 

Força 24,60 5,00 

Abdominal  13,21 4,90 

Correlacionando os dados apresentados, foi 
possível identificar uma relação 
estatisticamente significante entre o teste de 
resistência cardiorrespiratória e a atividade 
física moderada a vigorosa (r = 0.53) e a 
atividade física vigorosa (r = 0.63). Os demais 
resultados apresentados não contribuíram para 
suposição de alguma relação mais significativa. 

Conclusões 

Concluiu-se que, em média, os níveis 
de atividade física destes adolescentes 
encontram-se abaixo do recomendado à 
saúde. Houve forte relação entre a aptidão 
cardiorrespiratória (AC) e a prática de atividade 
física moderada e vigorosa. Estudos já tem 
relatado que a AC dos adolescentes 
pertencentes à níveis socioeconômicos mais 
baixos foi menor quando comparada aos de 
nível intermediário e elevado (VASQUES; 
SILVA; LOPES, 2007). 

Referências Bibliográficas 
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Objetivos 

Compreender as percepções dos profissionais 
da Assistência Obstétrica sobre as práticas 
obstétricas durante o Pré Parto, Parto e Pós 
Parto em um Centro de Parto Normal (CPN).  

Métodos/Procedimentos 
Para a realização da pesquisa foi adotada a 
etnografia como procedimento metodológico, 
através da observação das práticas dos 
profissionais que trabalham no Centro de Parto 
Normal (CPN) de um Hospital Maternidade 
Público localizado na Grande São Paulo. Após 
a anuência dos participantes por meio da 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido, foram realizadas também 
entrevistas qualitativas semi-estruturadas (que 
foram gravadas e transcritas) com 3(três) 
Enfermeiras Obstétricas com idade entre 42-53 
anos que trabalham no CPN.  

Resultados 
As percepções dos profissionais sobre as 
práticas durante o Pre-Parto, Parto e Pós Parto 
foram semelhantes em alguns momentos e 
divergente em outros.Durante o Pré Parto, em 
relação ao uso de cadeira de rodas,tricotomia e 
enema, a percepção de grande parte foi de que 
são procedimentos desnecessários e que não 
são usados mais. Já em relação ao uso de 
roupas do hospital, uma das entrevistadas 
considerou desnecessário, a percepção de 
outras entrevistadas foi de que é necessário o 
uso. Em relação ao Parto: o uso de ocitocina 
na percepção das profissionais foi de que o uso 
rotineiro não é indicado,porém devido a grande 
demanda de partos o uso é quase que 
obrigatório.. 

 
"No Hospital a fila de espera é muito grande, 
não tem como não usar ocitocina em todas as 
gestantes, infelizmente." (Entrevistada 3). Em 
relação à Amniotomia a percepção das 
profissionais também foi a de que em muitos 
casos o procedimento é usado para acelerar o 
parto e liberar os leitos. O uso de analgesia foi 
avaliado como uma escolha da mulher, assim 
como a realização de toques contínuos 
desnecessária. Em relação à episiotomia a 
percepção das profissionais foi a consideração 
da episiotomia apenas como procedimento 
técnico de avaliação do profissional,todas as 
enfermeiras relataram a mesma fala a seguir. 
"Não é necessário sempre, eu acho que cada 
caso é um caso" (Entrevistada 2). A Manobra 
de Kristeller foi considera por todas as 
enfermeiras como um procedimento médico. A 
posição do parto foi percebida como uma 
escolha da mulher, apesar de no CPN em 
questão a posição litotomica ser a única 
aceita.Em relação ao Pós-Parto, as percepções 
em relação à essas práticas foram bem 
semelhantes, sendo que as profissionais 
relataram que mãe e bebê devem ficar juntos o 
maior tempo possível para criação do vínculo.  

 
Conclusões 

Para os profissionais que participaram dessa 
pesquisa as percepções sobre as praticas 
obstétricas são orientadas pelo contexto 
institucional no qual estão inseridos. 
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Objetivos 
Avaliar a frequência de sintomas depressivos 
em gestantes de alto risco. 
Identificar os fatores socioeconômicos e 
obstétricos que influenciam na presença de 
sintomas depressivos em gestantes de alto 
risco. 

Métodos/Procedimentos 
Estudo transversal, realizado com 126 
gestantes de alto risco, atendidas no serviço de 
Pré-natal de alto risco do Hospital Municipal Dr. 
Fernando Mauro Pires da Rocha.  
A coleta de dados foi realizada entre maio e 
julho de 2015, após aprovação dos CEPs, 
através de entrevista para caracterização 
sociodemográfica e da Escala de Depressão 
Pós-parto de Edimburgo (EPDS) que varia de 0 
a 30 pontos. 
Foi realizada análise descritiva e multivariada 
por regressão logística. Significância adotada 
de 0,05%.  

Resultados 
Dados: 58,7% cor preta e/ou parda; idade 
média de 29,1(6,79) anos; 93,7% com parceiro 
fixo; 58,7% exerciam atividade remunerada; 
3,2% sofreram violência física; 19,8% violência 
emocional e 19,0% um evento estressor; 18,3% 
tinham transtorno mental e 31,7% tinham 

familiares com transtornos. Idade gestacional 
média de 28,64(7,05) semanas, 24,6% 
primigestas. A frequência de sintomas 
depressivos foi de 23,8%.    
Tabela 1. Análise da regressão logística das variáveis 
associadas à EPDS. São Paulo, 2015. 
Variáveis β E. P. P CR IC 95% VP% 
Gestação 0,758 0,239 0,002 2,133 1,335-3,410  
Situação 
Conjugal 

-3,896 1,183 0,001 0,020 0,002-0,207  

Evento 
Estressor 

1,711 0,702 0,015 5,535 1,398-21,918 88,0 

Problema 
Mental 
Problema 
Mental 
Familiar 

2,269 
 
1,619 

0,677 
 
0,623 

0,001 
 
0,009 

9,671 
 
5,046 

2,566-36,446 
 
1,488-17,114 

 
 

Conclusões 
Fatores de risco: número elevado de gestação, 
não ter parceiro fixo, evento estressor, 
transtorno mental e/ou transtorno mental 
familiar. Os resultados são compatíveis com a 
literatura (Lancaster et al., 2010). O 
rastreamento de sintomas depressivos deve 
ser feito para assegurar uma atenção integral à 
gestante de alto risco.  

Referências Bibliográficas 
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Este estudo consiste na continuidade de seu 
homônimo iniciado em 2013, no qual obteve um 
significativo histórico do Movimento Estudantil 
do curso de Psicologia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
(FFCLRP). A FFCLRP, localizada no interior do 
estado de São Paulo, iniciou suas atividades 
acadêmicas em 1964 com a criação de três 
cursos (Psicologia, Biologia e Química. No ano 
de 1974, a FFCLRP passa a integrar o campus 
da USP. O CEP foi fundado em 1965, por uma 
assembleia de estudantes, tendo mais 
marcadamente características de associação 
acadêmica. Entre suas finalidades estavam a 
promoção de integração entre estudantes e 
professores; organização de atividades de 
aprimoramento da Psicologia e contato com 
outras entidades da categoria. Objetivo: A 
proposta deste estudo foi fazer uma análise de 
aspectos da consciência política e memória 
política dos estudantes que participaram e 
participam do MEl em Psicologia da FFCLPR, a 
fim de compreender os processos de 
organização política, na era da internet. Possui, 
também, a proposta de melhor entender o que 
leva o estudante a participar. E por fim, construir 
uma análise do CEP enquanto ME. Método: 
Alguns documentos foram encontrados e 
analisados (ofícios, jornais, boletins 
informativos) das décadas de 60, 70 e 80. Para 
o resgate de depoimentos dos estudantes foram 
realizados 2 grupos focais. Para Martín-Baró 
(1991), os grupos são importantes técnicas na 
captação das representações sociais. Os 2 
grupos foram constituídos por 4 participantes 
cada que estiveram no CEP entre 2001 e a 
atualidade. Foram realizadas transcrições 
integrais dos 2 grupos utilizando o nome real dos 
participantes que autorizaram sua utilização. Os 
dados documentais junto com as transcrições 
dos grupos focais foram analisados por meio de 
três tópicos: participação política, os processos 
de mobilização e desmobilização do CEP e a 
influência das tecnologias no movimento 
estudantil. Resultados e Conclusão: 
Considerando as memórias contadas pelos 
estudantes como releituras atuais de sua 
história, suas falas foram analisadas com bases 

nas sete dimensões da consciência política, 
propostas por Salvador Sandoval. São diversos 
os motivos que levam o estudante a participar 
do CEP, entre eles a identificação com o 
coletivo, uma vontade de agir no coletivo, como 
uma forma de retribuir à sociedade a educação 
que ela mantém por meio de impostos. Um 
sentimento de eficácia política, saber que pode 
intervir numa situação política e propor novos 
olhares sobre a mesma. Um interesse 
antagônico aos interesses dominantes do curso, 
de maneira a suscitar um sentimento de buscar 
formações para além da psicologia dada na sala 
de aula. O interesse pelo aspecto coletivo em 
tempos de individualismo é um dos principais 
fatores que levam o estudante a participar do 
ME. CEP: O CEP possuiu muitas identidades, 
de Centro de Estudos Psicológicos a Centro 
Estudantil da Psicologia, alternadas conforme a 
gestão que o compunha. O CEP é um 
movimento de ampliar a formação. 
Considerando que há relações de poder, 
consequentemente, a política em todas relações 
sociais, é possível ver o CEP como uma 
entidade que se propõe a colocar algo para além 
do dominante. Seja na formação profissional ou 
militância em movimentos de variadas pautas, o 
CEP se coloca como um espaço de crítica a 
realidade. Tecnologias: O mundo virtual 
influenciou, principalmente, as campanhas e os 
repertórios do CEP. No primeiro, houve uma 
internacionalização das reivindicações e 
discussões e no segundo, uma virtualização das 
ações coletivas: não há mais a necessidade da 
presença física para realizar uma ação. 
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Objetivo 
O objetivo deste trabalho é atualizar a 
distribuição geográfica do gênero Myrceugenia 
(Myrtaceae) e identificar os centros de riqueza 
para o gênero no domínio da Floresta 
Atlântica. Esse gênero foi revisado na década 
de 1970 pelo botânico Leslie R. Landrum 
(1981) e tinha uma distribuição que abrangia 
áreas planálticas e montanhosas do sul, 
sudeste e centro-oeste brasileiros. Com o 
aumento do número de coletas tombadas nos 
herbários brasileiros uma revisão tornou-se 
necessária para atualizar a distribuição 
geográfica de suas espécies e reavaliar os 
centros de riqueza para auxiliar em estratégias 
de conservação de suas espécies e das 
florestas montanas no domínio da Floresta 
Atlântica.  

Métodos 
Utilizamos o banco de dados do SpeciesLink 
(http://splink.cria.org.br), literatura especia- 
lizada, e visitas à seis Herbários do sudeste 
brasileiro para elencar localidades de 
ocorrências das espécies. Foram efetuadas 
correções taxonômicas de identificação, grafia 
e sinonímias utilizando Landrum (1981) e 
Sobral et al. (2013) para a obtenção de 
ocorrências confiáveis. Essas localidades de 
ocorrência foram georreferenciadas utilizado a 
ferramenta GeoLoc (http://splink.cria.org.br). 
Os mapas de distribuição geográfica para as 
espécies e o mapa de riqueza do gênero em 
células de 0,5ºx0,5º foram gerados no 
programa Diva-Gis 7.5.0 (http://www.diva-
gis.org).  

Resultados 
Identificamos a ocorrência de 30 espécies na 
Floresta Atlântica e em áreas de altitude do 
nordeste e centro-oeste. A ocorrência do 
gênero em florestas montanas da Bahia e do 
Espírito Santo destacam um novo limite 
meridional para o gênero em relação a 
Landrum (1981). Os centros de maior riqueza 
específica compreendem áreas montanas da 
Serra do Mar no Paraná, Serra Geral no Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina e a Serra da 
Mantiqueira no sudeste brasileiro (Fig. 1). 
 

 

Figura 1: Centros de riqueza para o gênero 
Myrceugenia no domínio da Floresta Atlântica, 

leste do Brasil. 

Conclusões 
Myrceugenia é reconhecido pela sua 
importância na estrutura de comunidades 
florestais montanas da Floresta Atlântica 
(Meireles & Shepherd, 2015). A revisão das 
coletas dos últimos 30 anos aumentou a área 
de ocorrência altitudinal, latitudinal ou 
longitudinal de todas as espécies. As áreas de 
altitude e planálticas ao sul da Floresta 
Atlântica destacaram-se como as principais 
áreas para a conservação da maioria das 
espécies do gênero.  
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1. INTRODUÇÃO 
 A Cratera de Colônia, localizada no extremo 
sul da Região Metropolitana de São Paulo, é uma 
estrutura circular, causada por impacto de asteróide, a 
qual foi cientificamente reconhecida no início de 
2013 [1]. Embora existam diversas leis de proteção 
ambiental, que visam resguardar esse ambiente 
natural, a cratera abriga uma ocupação irregular, com 
moradias, comércios e agricultura familiar, reunindo 
cerca de 40 mil habitantes [2]. A Cratera de Ries, no 
sul da Alemanha, merece menção por se tratar do 
primeiro geoparque consolidado na região de Bavária 
[3]. Buscando-se elaborar um plano factível para a 
implementação de turismo sustentável em Colônia, 
com base no programa já estabelecido na Alemanha, 
este estudo pretende analisar as semelhanças e 
diferenças que apresentam ambas estruturas. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 De modo a atingir os objetivos ora propostos, 
julgou-se conveniente delinear a metodologia em 3 
etapas: i) compilação bibliográfica, levantamento de 
campo, e interpretação e elaboração de imagens; ii) 
adaptação e aplicação da Análise SWOT, com 
destaque para as semelhanças e diferenças 
encontradas; iii) estratégias de correção e otimização. 

3. RESULTADOS 
 Por meio do estudo, foi possível identificar a 
possibilidade de implementação de turismo 
sustentável em áreas preservadas, embora distintas 
medidas devam ser melhor definidas para garantir o 
seu bom desenvolvimento. Algumas das estratégias 
traçadas para a Cratera de Colônia são listadas a 
seguir: 

 Regularização da área urbanizada conforme 
zoneamento de uso e ocupação do solo, de 
maneira a não interferir negativamente na 
qualidade ambiental; 

 Estudos mais pormenorizados no tocante aos: 
i) aspectos biogeofísicos da cratera; ii) 
potencialidades do desenvolvimento 
socioeconômico; iii) medidas alternativas de 
saneamento ambiental de baixo custo; 

 Catalogação das principais atrações turísticas. 

4. CONCLUSÕES  
 Com intuito de garantir a eficácia das 
medidas aqui propostas, algumas ações efetivas são 
necessárias, como um planejamento estratégico sólido 
para a região, além de uma ampla consulta pública, 
com a participação eficaz das partes envolvidas, 
visando a valorização da cultura local, bem como a 
integração dos diferentes atores. Outrossim, também 
foi possível constatar que o emprego da análise 
SWOT voltada para o geoturismo como ferramenta de 
gestão, apesar de sua ampla divulgação e utilização, 
ainda não foi devidamente explorada numa análise 
integrada dos fatores biogeofísicos. 
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Objetivos 
O trabalho objetivou identificar níveis elevados de 
metais pesados em amostras de saneantes 
domissanitários (produtos de limpeza como: 
detergentes, sabões líquidos, ceras líquidas, 
desinfetantes, dentre outros) oriundos do mercado 
informal da cidade de São Paulo, utilizando a técnica 
de Fluorescência de Raio X (FRX) portátil. 

Métodos/Procedimentos 
Todas as análises de saneantes foram realizadas 
com aparelho portátil de FRX, modelo Tracer III-SD, 
da marca Bruker, em potência de excitação de 40 
kV, usado em modalidade de bancada em 
laboratório.  
A sensibilidade máxima do aparelho, nas condições 
utilizadas para este trabalho, é de aproximadamente 
50000 partes por milhão (BRUKER, 2010). Portanto, 
a identificação da presença dos metais pesados foi 
apenas qualitativa e acima destes limites se 
sensibilidade. Para confirmar a capacidade de 
detecção do aparelho foram realizados testes 
prévios com soluções contendo metais pesados. 
Foram analisados um total de 29 amostras líquidas 
de saneantes domissanitários adquiridos em 
diversas lojas no mercado informal da cidade de São 
Paulo. Além das análises das amostras em 
condições normais, foi também realizada uma 
segunda rodada de análises após um processo de 
desidratação das amostras em forno, na temperatura 
de 60 °C e em um período de 24 horas. 

Resultados 
De acordo com os testes prévios realizados com 
soluções contendo metais pesados em uma 
concentração maior do que 50000ppm, a técnica de 
FRX portátil poderia detectar a presença de metais 
pesados em saneantes acima deste limite de 
concentração. A Figura 1 demonstra o espectro de 
um dos testes realizados, no caso, com uma solução 

contendo cobre, onde é possível observar o pico de 
resposta correspondente a esse elemento (CuKa1). 

 
Figura 1: Espectro da FRX do teste realizado com solução 

contendo cobre. 

 
Nenhum dos espectros das 29 amostras, em 
condições naturais ou concentradas após 
desidratação, apresentou resposta significativa 
indicando a presença de metais pesados. 

Conclusões 
Segundo os resultados dos espectros da FRX dos 
testes prévios e dos saneantes, este estudo pode 
concluir que as amostras analisadas não 
apresentavam a presença de metais pesados em 
concentração elevada, ou seja, acima de 50000ppm, 
mesmo quando estas foram submetidas a um 
processo de desidratação. 
Considerando que saneantes domissanitários 
podem ser fontes de metais pesados (JENKINS & 
RUSSEL, 1994), e, portanto, representar um risco a 
saúde humana e ambiental, pesquisas futuras em 
condições de maior sensibilidade são aconselhados 
para detectar a presença de metais pesados em 
saneantes em níveis mais minuciosos. 
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BRUKER. User guide, PXRF, Tracer Series. BRUKER 
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Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi definir as 
condições de maior eficiência e de menor 
custo para a remoção de parabenos em 
águas, utilizando Processos Oxidativos 
Avançados (POA)

1
, visando a sua 

aplicabilidade em estações de tratamento. 

 

Métodos/Procedimentos 

Uma solução contendo metil e 
propilparabeno (5 mgL

-1
) foi submetida aos 

testes de hidrólise e fotólise e posteriormente 
a diferentes condições de degradação, 
elaboradas via planejamento fatorial 
fracionado e metodologia de superfície de 
resposta. As variáveis 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). Os experimentos foram realizados em 
um reator de vidro (200 mL), acoplado a uma 
lâmpada UV-C (7 W) e a um banho 
termostatizado (25ºC). A eficiência de 
degradação foi determinada analisando-se, 
por CLAE, as soluções antes e depois da 
degradação. 
 

Resultados 

A análise do planejamento fatorial fracionado 
indicou que a degradação mais eficiente dos 
parabenos ocorre utilizando hipoclorito de 
sódio como oxidante, adicionado totalmente 

no início da reação e com a presença do 
catalizador luz UV-C (Fig 1a). Os resultados 
da superfície de resposta mostraram que 
0,29 mM de oxidante e 23 min são as 
condições que oferecem maior degradação 
com menor tempo, obtendo-se degradações 
de 98,98 e 99,61 % para o metil e 
propilparabeno, respectivamente (Fig 1b). 
 

(a) 

 (b) 

Figura 1. Gráfico dos Efeitos Principais e da 

superfície de resposta. 
 

Conclusões 
Os resultados mostraram que as condições 
que oferecem maior degradação com menor 
tempo são: 0,29 mM de hipoclorito de sódio, 
adicionado totalmente no início da reação, 
com a presença do catalizador luz UV-C e 23 
min de reação, resultando em 98,98 e 99,61 
% de degradação para o metil e 
propilparabeno, respectivamente. 

 

Referências Bibliográficas 
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Objetivos 
Machaerium eriocarpum é popularmente 

conhecida como “Angiquinho” e “Espinheira- 
Santa”. O extrato das entrecascas é utlilizado 
no tratamento de inflamações, no entanto, não 
há relatos na literatura de estudos químicos ou 
farmacológicos desta espécie. Neste trabalho 
foi realizada análise por ESI-MS do extrato dos 
galhos de M. eriocarpum. 

 

Métodos/Procedimentos 
  O material vegetal foi coletado em Porto 
Murtinho-MS, pela botânica Ângela L. B. Sartori 
da UFMS. O pó dos galhos (500 g) de M. 
eriocarpum foi submetido à percolação em 
etanol 70%. 

As análises por espectrometria de 
massas foram realizadas no modo negativo. As 
fragmentações em múltiplos estágios (MS

2
, MS

3
, 

MS
n
) foram realizadas em uma interface do tipo 

ion-trap (IT). As condições de análise foram: 
voltagem do capilar –4 V, voltagem do spray –5 
kV, temperatura do capilar 280 °C, gás de 
arraste (N2) fluxo 60 (unidades arbitrárias).  

Resultados 
 

A fim de se ter um panorama geral da 
composição química do extrato foi realizada a 
análise por ESI-MS. Foram realizados 
experimentos MS

n dos picos majoritários a fim 
de obter dados adicionais que permitissem obter 
mais informações sobre as estruturas das 
substâncias. 

Os picos apresentados pelo espectro de 
massas foram comparados com substâncias já 
isoladas e identificadas anteriormente, além de 
ser possível sugerir a presença de outros 
constituintes a partir da análise dos íons 
produtos de cada pico.  

A fragmentação nos experimentos de 
MS

2
 para os compostos 3; 4; 5; 6; 9; 10 e 11  

forneceram fragmentos atribuídos para à quebra 
interna da unidade de açúcar, os quais 
indicaram a presença de hexoses C-glicosiladas 
através das perdas de 120 Da e 90 Da 
(CUYCKENS & CLAEYS, 2004). Os fragmentos 
dos compostos 7 e 12 são dímero e trímero de 
proantocianidinas do tipo A, enquanto os 

compostos 8 e 13 são do tipo B. O composto 1 é 
a (epi-)catequina e 2 se refere ao ácido cafeoil-
O-glucosídeo.  

 
Tabela 1. Substâncias propostas através da 
análise do espectro de massas em full-scan do 
extrato bruto hidroalcóolico de folhas de M. 
hirtum 

Substância m/z [M-H]- MSn 

1 289 271; 245 

2 341 323; 313; 179; 161 

3 431 341; 311 

4 445 430; 355; 325 

5 491 473; 401; 371 

6 563 545; 503; 473; 443; 
413; 353 

7 575 449; 423; 407; 289 

8 577 509; 451; 425; 407; 289 

9 579 561; 489; 459 

10 593 473; 431; 341; 311 

11 609 519; 489; 447 

12 863 711; 575; 531; 451; 
411; 289 

13 865 577; 509; 451; 425; 
407; 289 

 
Conclusões 

 

As análises por ESI-MS permitiram a 
identificação de 13 constituintes presentes no 
extrato de M. eriocarpum, os quais pertencem à 
classe dos flavonoides, proantocianidinas e 
acúcares. Estes compostos podem ser os 
responsáveis pelo seu uso popular no 
tratamento de inflamações.  
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Objetivos 

Propor e desenvolver, de forma participativa, 

um material didático a ser usado na disciplina 

de FBO, especificamente, para o estudo das 

adaptações gravídicas do sistema respiratório, 

de forma articulada às situações da prática 

profissional. 

 
Métodos/Procedimentos 

O método empregado para o desenvolvimento 

do trabalho foi a pesquisa participativa, no qual 

os próprios sujeitos a ela relacionados também 

estão envolvidos na construção do 

conhecimento. Inicialmente, definiram-se os 

pressupostos pedagógicos (interdiscipli-

naridade, pensamento complexo, sócio-

interacionismo), as estratégias e os conteúdos. 

As estratégias foram agrupadas em quatro 

categorias que se relacionam à estética, nível 

de profundidade, formas de criar interação com 

o leitor e aquelas diretamente associadas à 

concretização dos pressupostos pedagógicos. 

Já os conteúdos foram escolhidos com base na 

sua relevância para a atuação em Obstetrícia, 

sendo eles: as alterações fisiológicas da 

gestação, a hipertensão pulmonar e a asma. A 

segunda fase do trabalho correspondeu à 

elaboração do texto propriamente dita. 

 

Resultados 
O texto produzido apresenta as principais 

alterações fisiológicas que ocorrem no sistema 

respiratório da gestante e duas condições que 

podem ser desenvolvidas ou agravadas 

durante a gestação: hipertensão pulmonar e 

asma. Dentre as estratégias empregadas, 

investiu-se no diálogo com o leitor de forma 

que ele se sinta parte do processo de 

construção dos conceitos, explorando o uso de 

ilustrações e tabelas para facilitar a 

compreensão. O material ainda propõe 

reflexões sobre a importância do tema para a 

prática em Obstetrícia, além de conter 

exercícios e casos clínicos para aproximar o 

leitor da prática clínica. 

 
Conclusão 

Entender o funcionamento do sistema 

respiratório durante a gestação bem como 

durante o desenvolvimento de patologias que 

podem expressar ou serem agravadas nesse 

período, é fundamental para orientar a prática 

profissional de obstetrizes, o que pode resultar 

na melhora à atenção às mulheres gestantes. A 

disponibilidade de um material didático que 

dialogue com a proposta do curso deve 

colaborar na articulação entre a teoria e os 

diferentes cenários da prática profissional. 
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Comportamento de busca visual em jogadoras de futebol feminino 
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Objetivos 

Com vista a estabelecer parâmetros para 
treinamento de capacidades visuais específicas 
ao futebol feminino, o objetivo do presente 
estudo foi comparar comportamentos visuais 
de atletas de futebol feminino de níveis 
diferentes (novatas x experientes). 

Métodos/Procedimentos 

6 mulheres voluntárias (20,67±1,03 anos), 3 
jogadoras universitárias de futebol de campo e 
3 novatas, foram expostas a 5 cenas 
projetadas em primeira pessoa - situação 1: 
pênalti com a goleira parada no meio do gol, 
movimentando apenas os braços; situação 2: 
idêntica à situação 1, porém com a goleira  
movimentando-se lateralmente para ambos os 
lados na linha do gol; situação 3: drible 1x1; 
situação 4: domínio de bola na grande área 
(ataque); situação 5: marcação de sobra 
(defesa). O sistema de rastreamento visual 
ASL coletou as informações do deslocamento 
das pupilas e córneas, posição do olho e 
posição e orientação da cabeça. Cada sessão 
de coleta durou cerca de 20 minutos. Os vídeos 
foram analisados com o software de análise de 
resultados ASL Results e depois transferidos 
para planilhas eletrônicas nas quais medidas 
de tendência central foram calculadas (média e 
desvio-padrão). Os dados foram organizados 
por situação e comparados em relação à 
experiência no futebol (experientes x novatas). 

Resultados

 

Figura 1: Porcentagens de tempo de olhar. 

Figura 2: Médias ± desvios-padrão de diâmetro 
pupilar, em mm, na execução do movimento. 

 
Conclusões 

As experientes usam um número maior de 
fixações oculares, apresentam diâmetros 
pupilares menores e, nas situações de drible e 
cobrança de pênalti com a goleira em 
movimento, focam o olhar para a adversária, o 
que as permitem realizar correções online. 
Esses padrões oculares podem propiciar 
tomadas de decisões mais apuradas, pois 
facilitam o emprego de eventuais modificações 
instantâneas no movimento em curso. 

Referências Básicas 
Murphy, P.R.; Vandekerckhove, J. and Nieuwenhuis, 
S. (2014). Pupil-linked arousal determines variability 
in perceptual decision making. Plos Computational 
Biology, 10(9). 
Savelsbergh, G. J. Van Der Camp, J. Williams A. M, 
Ward, P. (2005). Anticipation and Visual Search 
behavior in expert soccer goal keepers. Ergonomics, 
15 (11-14): 1686-97. 
Williams, A.M. (Ed.) (2002).Visual search behaviour 
in sport [Special issue]. Journal of Sports Sciences, 
20 (3). 

Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015 - 13, 14 e 15 de Outubro de 2015 215



 

ANÁLISE DO PROGRAMA "TURISMO DO SABER" COMO EXPERIÊNCIA 
DE TURISMO SOCIAL 

Stephanie Piffer Cinquina Trevisani 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades/Universidade de São Paulo 

stephanie.trevisani@usp.br 

 
 

Objetivo Geral 
Analisar o desenvolvimento e os resultados do 
programa "Turismo do Saber". 

Métodos/Procedimentos 
 Pesquisa bibliográfica e documental. 

 Entrevista com a gestora do programa. 

 Análise dos depoimentos de estudantes, 
professores e funcionários de uma escola 
pública de Valinhos/SP que visitaram 
Ilhabela/SP no âmbito do programa. 

 
Figura 1: Participantes do Turismo do Saber 

(edição de 2013)/Foto: Mário Iório
1
 

Resultados 
O programa (que está inativo desde o ano 
passado) contava com o apoio de diversas 
secretarias e instituições (estaduais e 
municipais) envolvidas na execução de cada 
detalhe. Verificou-se claramente que as 
questões político-partidárias dificultam, ao 
menos em parte, seu andamento. Apesar das 

                                                             
1
 Fonte da figura: 

COSTA, Leonardo. Turismo do Saber leva 1.280 crianças do 
interior à praia. Disponível em: 
http://www.turismo.sp.gov.br/imprensa/noticias/3028-turismo-
do-saber-leva-1280-criancas-do-interior-a-praia.html 

dificuldades enfrentadas, é evidente o 
aperfeiçoamento constante das ações e a 
satisfação dos envolvidos. 

Conclusões 
O estudo do turismo social torna-se cada vez 
mais necessário, e analisar iniciativas 
governamentais neste âmbito mostra quanto é 
necessário ampliar a discussão sobre o tema. 
O "Turismo do Saber" é uma iniciativa que tem 
trazido resultados positivos tanto para os 
municípios envolvidos quanto para o próprio 
Estado (isso sem falar nos maiores 
beneficiados – os estudantes), se tornando 
referência para a difusão de novas ideias que 
permitam que mais pessoas sejam atendidas 
pela iniciativa. 
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Objetivos 

(I) Verificar se há diferenças na atitude em 
economizar água para pessoas orientadas para 
promoção e prevenção quando expostas a 
mensagens com enquadramento para 
promoção, prevenção e sem nenhum 
enquadramento (neutras). (II)  Verificar se a 
opinião sobre a mensagem difere para pessoas 
orientadas para promoção e prevenção quando 
expostas a mensagens com enquadramento 
para promoção, prevenção e sem nenhum 
enquadramento (neutras). 

Métodos/Procedimentos 
Experimento para testar a relação de causa e 
efeito entre as variáveis. A técnica de análise 
de dados utilizada neste trabalho foi a Analise 
de Variância 
(Two-way ANOVA - duas variáveis 
independentes), que permite testar 
simultâneamente as variáveis independentes 
na variável dependente e também identifica 
algum efeito de interação (PALLANT, 2001). 
Assim, permite que vários grupos sejam 
comparados ao mesmo tempo, podendo eles 
serem de origem quantitativa ou qualitativa. 

Resultados 

Para a atitude: Não houve significância 
estatística no efeito principal para a variável 
independente “Mensagem”, tampouco houve 
significância estatística para efeito da variável 
independente “Classificação”. O efeito principal 
para Mensagem e a interação com Perfil não 
alcançou significância estatística. Para a 

opinião: Houve significância estatística para 
variável independente “Mensagem”, mas não 
houve significância estatística para 
“Classificação”, tampouco houve significância 
estatística para a variável “Mensagem” e a 
interação com a variável “Classificação”. 

Conclusões 
 O enquadramento nas mensagens parece não 
influenciar no contexto da atitude de 
economizar água mesmo quando reguladas 
com o perfil do respondente. Já o 
enquadramento da mensagemcom o perfil dos 
respondentes pode influenciar a opinião sobre 
a mensagem, em especial a mensagem neutra 
para os respondentes preventivos (por 
significância estatística). 
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Objetivos 
O presente projeto teve como objetivo formatar 
o conteúdo e elaborar passos para a criação de 
um curso de extensão em evidências 
científicas, voltado para contracepção, aos 
alunos do curso de graduação em Obstetrícia 
da EACH/USP, utilizando a metodologia de 
Educação a Distância (EaD). 

Métodos/Procedimentos 
Trata-se de uma pesquisa de natureza 
qualitativa e de caráter exploratório. Baseia-se 
em um levantamento bibliográfico profundo 
para o embasamento e construção do plano de 
ensino e todas as etapas e informações 
necessárias para a criação do curso. 

Resultados 
O curso traz como proposta uma carga horária 
de 60 horas, cujo conteúdo abrange seis 
módulos: 1) Evidências Científicas: histórico;  
2) Análise de artigos científicos; 3) Métodos 
contraceptivos naturais; 4) Métodos 
contraceptivos hormonais; 5) Métodos 
contraceptivos definitivos; 6) Contracepção no 
Brasil e no mundo.  
O projeto prevê que o curso seja ministrado 
integralmente online, com tutoria a distância, 
através sistema de aprendizagem virtual 
denominado Tecnologia da Informação no 
Desenvolvimento da Internet Avançada – 
Aprendizado Eletrônico (Tidia-Ae), 
desenvolvido pela Universidade de São Paulo. 
Deste modo, o projeto elaborou: 1. Ementa; 2. 
Público Alvo; 3. Carga Horária e Unidades de 
Aprendizagem; 4. Metas de Aprendizado; 5. 

Perfil do Aluno ingressante e Egresso; 5. Plano 
de Ensino; 6. Cronograma de Atividades; 7. 
Biblografia Básica; 8. Critérios de Avaliação e 
Certificação.  

Conclusões 
A construção de uma assistência à saúde de 
qualidade envolve o conhecimento e a 
atualização constante do profissional que 
presta a assistência. Tal feito é atingido a partir 
do momento que o profissional coloca em 
prática as mais atuais evidências científicas, 
tendo assim, a capacidade de analisar 
criticamente procedimentos e tomadas de 
decisões clínicas, com um embasamento 
através de pesquisas científicas de alta 
relevância.  
Esse projeto traz à EACH/USP e ao curso de 
Obstetrícia o pioneirismo de um curso de 
extensão no formato EaD, sendo inédito neste 
quesito visto inexistir essa modalidade de 
ensino na graduação em questão, o que 
possibilita aos alunos de obstetrícia uma nova 
forma de aprendizado, além de complementar 
a formação para uma atenção a saúde integral 
da mulher. 

Referências Bibliográficas 
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papel das obstetrizes e enfermeiras obstetras 
na promoção da maternidade segura no Brasil. 
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Parque da Várzea do Rio Embu-Mirim, Embu das Artes, SP: responsabilidades 
dos atores sociais na questão do uso público.  

Thaís Passos Correia 

Orientador: Prof. Dr. Reinaldo Pacheco 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades/Universidade de São Paulo 

thais.passos.correia@usp.br 

 

Objetivos 

Objetivo geral: Analisar e compreender quais 
são os papéis dos diversos atores sociais 
envolvidos na questão do uso público e na 
elaboração de planos do Parque da Várzea do 
Rio Embu-Mirim, em Embu das Artes, no trecho 
sul do Rodoanel, instalado como forma de 
compensação ambiental.  

Objetivos específicos: Analisar se a 
compensação ambiental feita através de 
parques nessa área está sendo implantada; 
observar se o parque está sendo projetado de 
uma forma que incentive o lazer da população 
local; verificar o andamento das obras do 
parque, além da existência de problemas na 
área; identificar medidas tomadas pela 
Prefeitura de Embu das Artes e pela DERSA 
para a implementação e manutenção do 
parque.  

Métodos/Procedimentos 

Além de uma exploração bibliográfica, foram 
realizadas duas visitas de campo no parque da 
várzea, além da elaboração de quatro 
entrevistas: uma com uma frequentadora do 
parque, uma com os frequentadores do parque 
e também moradores do bairro Jardim São 
Marcos, outra com a diretora de planejamento 
urbano da Prefeitura de Embu das Artes, e 
mais uma entrevista com o coordenador da 
divisão de gestão ambiental da DERSA. 

Resultados Finais 

Há escassez de opções de lazer para os 
moradores do bairro Jardim São Marcos; as 
obras do parque estavam paralisadas até a 
última visita de campo por estarem 
embargadas por problemas ambientais; o 
parque possui uma rica fauna e flora; a DERSA 
considera o parque como uma unidade de 
conservação e elaborou um plano de manejo 
para a área, porém, a Prefeitura de Embu vê 
um potencial no local para ser um parque 
urbano de uso intensivo e desenvolveram um 
projeto básico.  

Conclusões 

É possível implementar um parque urbano na 
várzea do Rio Embu-Mirim sem que ele 
danifique o meio ambiente, dependendo da 
administração de uma determinada atividade 
que pode proporcionar a combinação de uso 
público e preservação.  

Referências Bibliográficas 
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Indicadores educacionais e desigualdades sociais entre as
subprefeituras da cidade de São Paulo (2000 e 2010)

Thiago Phillip

Escola de Artes, Ciências e Humanidade/ USP Leste

thiago.felipe@usp.br

Objetivos

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.  

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).

Resultados

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). 

Conclusões

Através  desse  estudo  foi  possível  fazer  a
análise  de  indicadores  sociais  que  obtiveram
uma melhora  ou  piora  na  comparação  2000-
2010  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
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A UTILIZAÇÃO DOS PARQUES URBANOS PARA O LAZER: o caso do 
Parque Centenário, Mogi das Cruzes - SP 

Vanessa Miwa Fugimoto /Orientadora: Profª Drª Rita de Cássia Giraldi 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo 

vanessa.fugimoto@usp.br / rgiraldi@usp.br 

 

Objetivos 
Geral: verificar se o projeto do Parque 
Centenário atende a atual demanda. 
Específicos: a. Revisar o conceito de “parque 
urbano” e sua importância para a atual 
sociedade; b. Analisar os principais objetivos e 
finalidades do Parque Centenário; c. Identificar 
as principais atividades desenvolvidas no 
Parque Centenário e confronta-las com os 
objetivos e finalidades propostos em seu 
projeto. 

Métodos/Procedimentos 
Adotou-se a pesquisa qualitativa e exploratória, 
que para Martins (2004) capta informações que 
não são expressas em números, mas sim em 
sensações e experiências. Etapas de captação 
de dados:  
-Levantamento bibliográfico e documental; 
-Levantamento e avaliação das estruturas 
físicas e conservação da área; 
-Mapeamento do uso do parque através da 
observação não estruturada; 
-Entrevista com o gestor do parque; 
-Aplicação de questionários com os usuários 
para aferir o público e as principais atividades. 

Resultados 
O parque urbano para fins deste trabalho é um 
espaço público estruturado por vegetação, 
nativa ou exótica, de tamanhos e formas 
variadas, que pode ser frequentado por 
pessoas de diferentes classes sociais sem que 
estas se sintam intimidadas. A função principal 
deve ser: atender as demandas de lazer e 
qualidade de vida, e visar à preservação 
ambiental e cultural, assim como ajudar no 

desenvolvimento de valores sociais, humanos e 
ambientais.  
 
O Parque Centenário da Imigração Japonesa 
foi criado pela lei municipal nº 6.131, de 8 de 
maio de 2008 e criado com: “(...) objetivos 
culturais e de lazer, abrigando museus, praças 
e toda a infraestrutura necessária para áreas 
de convívio sócio-cultural e ambiental.”. (MOGI 
DAS CRUZES, 2008). 

 
Tabela 1: Atividades desenvolvidas no parque 
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Conclusões 
- 80% dos entrevistados acham que a 
infraestrutura é ótima/muito boa; 
- Necessidade de planejamento a curto, médio 
e longo prazo; 
- Formação de uma equipe multidisciplinar para 
administrar o parque. 
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Métodos Computacionais em Mecânica Estatística

Victor Oreliana Fernandes Faria

Departamento de Sistemas de Informação, EACH - USP

victor.oreliana.faria@usp.br

Objetivos
Trabalhar  com  técnincas  de  simulações
computacionais  “in  loco”  para  solução  de
problemas relacionados à Mecânica Estatística
(modelos  de  Ising;  Votante,  Hard  Disks)  e
otimizações. Em particular tratar os problemas
das  13  esferas  de  Newton  e  o  do  caixeiro
viajante com “simulated annealing” .

Métodos/Procedimentos
Aprendizado  gradativo  de  modelos  mais
simples  para  outros  mais  complexos  através
estudo bibliográfico, reuniões com orientador e
participação  em  um   Massive  Online  Open
Course (MOOC)  baseado  em  W.  KRAUTH
(2006).  
Aplicação de métodos de Monte Carlo, usando
amostragens  direta;  através  de  cadeias  de
Markov;  clustering e;  tower  sampling. Uso
extensivo  do  algoritmo  de  Metropolis  e  da
distribuição de Gibbs.
. 

Resultados
Programas  em  linguagens  C  e  Python  de
diversas  simulações  computacionais
implementando versões dos modelos de estudo
propostos e outros tópicos relevantes; Solução
do  problema  das  13  esferas  de  Newton  e
boa/ótima  aproximação  para  o  problema  do
caixeiro viajante; produção de dados e figuras a
partir dos experimentos realizados.

Figura 1: Problema do caixeiro viagente com 500
cidades abordado por simulated annealing. Distância

total padronizada ~17 unidades

Conclusões
Simulated annealing fornece uma boa ou ótima 
solução para  o  problema do caixeiro  viajante
para  instâncias  de  até  algumas  centenas  de
cidades, além de ser um método relevante para
bucar  caminhos  em  espaços  complicados
como  os  das  13  esferas  de  Newton.  Para
instâncias  maiores  ou  muito  maiores  que
poucas  centenas  de  cidades,  convém  usar
métodos de programação linear.
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Incontinência Urinária: a detecção na comunidade japonesa  

de São Paulo 

Vilmar Mineiro da Silva, Ester Miki Oga, Rosa Yuka Sato Chubaci 

Bacharelado em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades –USP 

e-mail: vilmarmineiro@hotmail.com 

 
A incontinência urinária (IU) é um problema 
que afeta muitas mulheres, podendo 
prejudicar o seu cotidiano. 

Objetivos 
Os objetivos deste estudo foram: 
Desmistificar a Incontinência Urinária (IU) 
com relação à velhice na comunidade 
japonesa de idosos de São Paulo; Avaliar 
a qualidade de vida de mulheres com IU; 
Conhecer o significado dessas mulheres 
com IU; Realizar oficinas de prevenção e 
exercício de fortalecimento para o 
assoalho pélvico (Kegel).  

Método/Procedimentos 
Para análise das perguntas abertas foi 
utilizado o referencial metodológico da 
fenomenologia de Alfred Schutz, na qual o 
intuito foi entender por meio das falas dos 
entrevistados, qual a visão sobre o 
assunto. Foi utilizado o instrumento King´s 
Health Questionnaire (KHQ), para avaliar a 
qualidade de vida em seus diversos 
domínios dos portadores da Incontinência 
Urinária (IU). Os critérios de inclusão foram 
mulheres com idade acima ou igual a 50 
anos, ser incontinente e ser independente. 
O de exclusão foi ter demência moderada 
ou grave. Participaram 24 mulheres com IU 
de um Centro de Convivência da Cidade 
de São Paulo. Este projeto foi aprovado 
pelo CEP da EACH-USP.  
 

 

Resultados 
Como o assunto é um tabu, percebeu-se 
claramente que há informações errôneas 
influenciando a população, principalmente 
quando é relacionada à idade. Desta forma 
a pesquisa nos levou a concluir que há 
uma noção errônea sobre IU e, por isso, 
uma interferência negativa na qualidade de 
vida. Porém, ao fazerem os exercícios de 
Kegel, as participantes começaram a 
prestar mais atenção no próprio corpo, na 
rotina, melhorando sua qualidade de vida. 
A pesquisa mostrou a importância de 
desmistificar a condição, mostrar que há 
possibilidade de melhora e/ou cura e, 
consequentemente voltar a uma rotina sem 
preocupações, conseguir manter a 
vaidade, melhorar a autoestima e voltar a 
ter confiança em si mesma.  

Conclusão 
Como profissionais da Gerontologia 
pudemos perceber a importância deste 
estudo para a população idosa. Por meio 
da educação gerontológica, as mulheres 
tiveram a possibilidade de participar das 
aulas e dos exercícios de forma muito ativa 
e animada. Com isso o objetivo foi 
alcançado, pois além de presenciar a 
melhora da IU da maioria das 
participantes, foi possível educá-las e 
orientá-las sobre a incontinência urinária e 
o processo do envelhecimento.  

Unitermos: Incontinência urinária, idosa, exercícios de 
Kegel e fenomenologia. 
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Estudo do efeito da mutação rtg2 sobre a longevidade replicativa de 
Saccharomyces cerevisiae 

Vittoria de Lima Camandona, Rafaela Maria Rios-Anjos, José 
Ribamar Ferreira Júnior 

Universidade de São Paulo 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

vittoria.camandona@usp.br 

Introdução 
A Sinalização retrógrada é definida como uma via de 
comunicação entre a mitocôndria e o núcleo, pelo 
qual as células modulam o estado funcional de suas 
mitocôndrias. Essa via possui ligações com as 
respostas fisiopatológicas relacionadas à disfunção 
mitocondrial, como por exemplo, o acúmulo de 
círculos de DNA extracromossomais (ERC). A 
proteína Rtg2p está intimamente envolvida na 
sinalização retrógrada (Ferreira Junior et al, 2005). 
 

Objetivos 
Os objetivos deste trabalho foram romper o gene 
RTG2 da cepa selvagem; confirmar o lócus de 
integração do rompimento gênico; e realizar ensaio 
da longevidade replicativa comparando-se células 
selvagens e o mutante rtg2∆. 
 

Métodos/Procedimentos 
O gene RTG2 foi rompido amplificando-se o cassete 

rtg2::URA3 por reação em cadeia da polimerase 
(PCR) utilizando-se o vetor pYES2 como DNA 
molde, seguido de transformação em levedura e 
seleção em placas de meio mínimo sem uracila. As 
PCRs foram realizadas conforme as recomendações 
do fabricante e a purificação dos produtos com o kit 
Qiaquick (Qiagen). A transformação de levedura 
ocorreu na presença de acetato de lítio (Gietz e 
Woods, 2002). Adaptou-se o ensaio de longevidade 
replicativa de Park Mcvey e Guarente (2002). 
 

Resultados 
Observou-se que as células rtg2 tiveram a 

longevidade replicatica reduzida em comparação as 
células selvagens (Fig. 1). 

 

 
Figura 1: Redução da longevidade replicativa em células 

mutantes rtg2∆ em comparação a células selvagens (WT). 
 

Conclusões 
A deleção do gene RTG2 reduz a longevidade 
replicativa em S. cerevisiae. Uma vez que a proteína 
Rtg2p está envolvida na sinalização retrógrada, a 
sua inativação compromete o estado funcional das 
mitocôndrias. Além disso, a ausência de Rtg2p pode 

favorecer o acúmulo na formação de ERC (Ferreira 
Junior et al, 2005). Assim, a ativação da sinalização 
retrógrada dependente de RTG2 é necessária para a 
extensão da longevidade em S. cerevisiae 
(Kirchman et al, 1999). 
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ELABORAÇÃO DE ÍNDICES DE IMPACTO DAS PUBLICAÇÕES 
CIENTÍFICAS DE TURISMO NO BRASIL  

Autores: Xuanyi Wang (bolsista); Alexandre Panosso Netto (orientador) 

Escola das Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 

E-mails: xuanyi.wang@usp.br; panosso@usp.br 

Objetivos 
O objetivo geral do presente trabalho é elaborar 
índices de impacto de artigos, autores e 
periódicos científicos brasileiros de turismo, 
mais especificamente classificar e cadastrar 
artigos científicos dos periódicos de Turismo B1 
e B2 entre 2005 e 2014, e analisar 
descritivamente os dados a partir da 
observação de número de artigos citados por 
ano; número de artigos citados por tipos de 
referência; títulos mais citados nos periódicos 
da amostra; autores mais citados, entre outras. 

Métodos/Procedimentos 
Enquanto procedimento metodológico do 
presente trabalho optou-se pela pesquisa 
quantitativa. Foram considerados periódicos de 
classificação B1 e B2 no sistema Qualis/Capes 
e periódicos diretamente relacionados à 
temática geral do Turismo (Caderno Virtual de 
Turismo, Revista Brasileira de Pesquisa em 
Turismo, Turismo em Análise, Turismo – Visão 
e Ação). São registradas apenas referências 
dos artigos originais, e são classificadas por tipo, 
âmbito geográfico da publicação e área de 
pesquisa. É utilizado o software livre de análise 
bibliométrica BibExcel (PERSSON; DANELL; 
SCHNEIDER, 2009) e o pacote estatístico Stata 
(STATACORP LP, 2010). O principal algoritmo 
a ser empregado para avaliar o impacto das 
publicações dos autores é o índice h (HIRSCH, 
2005). Para avaliar os periódicos foram 
empregados o fator de impacto (GARFIELD, 
2006) e a variante do índice h adaptada para 
periódicos (BRAUN; GRÄNZEL; SCHUBERT, 
2005). 

Resultados 
Foram registrados 24.533 artigos citados nos 
quatro periódicos selecionados. Alguns 
resultados são: a porcentagem de citação foi 
maior em 2013; os livros brasileiros de outra 
área são os mais frequentemente citados; o 
autor mais citado nos artigos analisados é o 
Ministério do Turismo, e o segundo é Mario 

Carlos Beni, autor do título mais citado “Análise 
Estrutural do Turismo”; Turismo – Visão e Ação 
é o periódico com mais artigos citados; a 
frequência de citações das publicações mais 
antigas é menor do que as mais recentes; as 
publicações brasileiras são mais citadas nos 
artigos do Caderno Virtual de Turismo e Revista 
Brasileira de Pesquisa em Turismo.  

Conclusões 
A partir das análises feitas, se observam 
resultados muito interessantes e alguns 
problemas no âmbito acadêmico-científico que 
merecem reflexão. No entanto, o presente 
projeto não deve ser visto como conclusivo, 
pois, como não são cobertas todas as edições e 
muito menos os periódicos, as publicações 
científicas mais recentes são mais prováveis de 
serem citadas. Além disso, erros podem 
aparecer quando as referências não seguem 
rigorosamente as normas de ABNT ou não são 
escritas por completo. Para o presente trabalho, 
os pesquisadores suponham que a margem de 
erro seja menor do que 1%. 
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AVALIAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL 
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Objetivos 
O estudo apresenta como objetivo geral 
compreender a experiência do intercâmbio 
realizado por alunos da Universidade de São 
Paulo que foram para o exterior e de alunos 
estrangeiros que vieram para a USP, a partir da 
percepção dos intercambistas. Destacam-se 
cinco objetivos específicos: a) compreender a 
percepção dos estudantes em relação ao novo 
cotidiano; b) compreender a percepção da 
experiência universitária em outro país; c) 
destacar novas experiências durante o período; 
d) comparar os resultados dos brasileiros e 
estrangeiros; e e) avaliar qual é o resultado de 
políticas de apoio, a exemplo do USPIfriends. 

Métodos/Procedimentos 
Revisão da literatura em livros e periódicos, 
pesquisa documental sobre os programas: 
Ciência Sem Fronteiras, Programa de Bolsas 
Santander Universidades e Programa de 
Bolsas de Intercâmbio para Alunos de 
Graduação da USP, entrevistas 
semiestruturadas e aplicação de questionários. 

Resultados 
Os intercambistas foram motivados pela 
vontade de morar em outro país e travar 
contato com outra cultura. Porém, verificou-se 
uma tendência pela escolha de países com 
proximidade linguística ao país de origem. O 
auxílio financeiro foi importante para os 
entrevistados. Os estrangeiros demonstraram 
dificuldades relacionadas ao custo de vida, ao 
tamanho de São Paulo e ao transporte. Já os 
brasileiros tiveram dificuldade com a distância 
da família/amigos. Os alunos dedicaram mais 

tempo ao lazer durante o intercâmbio, e seus 
hábitos sofreram alterações. Os professores da 
USP foram bem avaliados pelos estrangeiros; 
já a estrutura física da universidade de destino 
e a grade curricular foram bem avaliados pelos 
brasileiros. Alguns estrangeiros não 
conheceram alunos da USP por meio do 
USPIfriends.  

Conclusões 
De maneira geral houve pouca dificuldade de 
adaptação. Os aspectos dos quais os 
estudantes sentiram mais falta durante o 
intercâmbio foram os mesmos para os dois 
grupos: família, amigos e alimentação do país 
de origem. Nesse sentido, Bubadué et al. 
(2013) afirma que a distância dos laços afetivos 
pode deixar os intercambistas vulneráveis, 
sendo importante enfrentar os desafios e se 
adaptar. Os maiores ganhos advindos do 
intercâmbio foram pessoais. Há a necessidade 
de maior divulgação da plataforma USPIfriends 
e de sua importância entre os alunos da USP. 
Por fim, o intercâmbio correspondeu ao seu 
objetivo e definição, apresentado por Dalmolin 
et al. (2013), de troca de informações e cultura 
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UM MÉTODO ANALÍTICO PARA O ESTUDO DE PERTURBAÇÕES 
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Objetivos 
Apresentamos uma proposta para a 
determinação dos modos quase-normais 
associados aos buracos negros de 
Schwarzschild. Entre os objetivos deste 
trabalho destacamos a obtenção de uma 
equação transcendente para as frequências 
quase-normais e a análise das características 
gerais desta equação. 

Métodos/Procedimentos 
Propomos a investigação da dinâmica 
perturbativa em torno do espaço-tempo que 
descreve o buraco negro de Schwarzschild [1], 
cuja métrica é dada por 

𝑑𝑑𝑑𝑑2 = −ℎ(𝑟𝑟)𝑑𝑑𝑑𝑑2 +
1

ℎ(𝑟𝑟) 𝑑𝑑𝑟𝑟
2

+ 𝑟𝑟2(𝑑𝑑𝑑𝑑2 + 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠2𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑2) 
(1) 

onde ℎ(𝑟𝑟) = 1 − 2𝑀𝑀/𝑟𝑟. A massa do buraco 
negro é dada por 𝑀𝑀. 

A evolução temporal das perturbações 
gravitacionais pode ser decomposta [2] em um 
conjunto de equações de movimento com a 
forma 

−
𝜕𝜕2𝜓𝜓𝑙𝑙(𝑑𝑑, 𝑟𝑟∗)

𝜕𝜕𝑑𝑑2 +
𝜕𝜕2𝜓𝜓𝑙𝑙(𝑑𝑑, 𝑟𝑟∗)

𝜕𝜕𝑟𝑟∗
2

= 𝑉𝑉𝑙𝑙(𝑟𝑟∗)𝜓𝜓𝑙𝑙(𝑑𝑑, 𝑟𝑟∗) 
(2) 

onde 𝑟𝑟∗ = ∫ 𝑑𝑑𝑟𝑟/ℎ(𝑟𝑟) é a chamada “coordenada 
tartaruga”. O potencial efetivo 𝑉𝑉𝑙𝑙(𝑟𝑟∗) é uma 
função positivo-definida de 𝑟𝑟∗ que possui um 
máximo bem definido e decai a zero com 
𝑟𝑟∗ → ±∞ [2]. 

Apresentamos um método de tratamento em 
que o potencial é aproximado por uma função 
degrau 

𝑉𝑉(𝑟𝑟∗) = �
0, 𝑟𝑟∗ ≤ 0
𝑉𝑉0, 0 < 𝑟𝑟∗ < 𝑎𝑎
0, 𝑟𝑟∗ ≥ 𝑎𝑎

 �. (3) 

Resultados 
Procuramos soluções da equação de onda (2) 
na forma 𝜓𝜓𝑙𝑙(𝑑𝑑, 𝑟𝑟∗) = 𝑇𝑇(𝑑𝑑)𝑋𝑋(𝑟𝑟∗) que satisfazem as 
condições de contorno que definem os modos 
quase-normais [2]: 

𝜓𝜓𝑙𝑙(𝑑𝑑, 𝑟𝑟∗) ~ 𝑠𝑠−𝑖𝑖𝜔𝜔(𝑑𝑑+𝑟𝑟∗) com 𝑟𝑟∗ → −∞, (4) 

𝜓𝜓𝑙𝑙(𝑑𝑑, 𝑟𝑟∗) ~ 𝑠𝑠−𝑖𝑖𝜔𝜔(𝑑𝑑−𝑟𝑟∗) com 𝑟𝑟∗ → +∞. (5) 

A partir da Eq.(2), levando em conta o potencial 
aproximado na Eq.(3), mostramos que as 
frequências quase-normais 𝜔𝜔 obedecem à 
equação 

tanh �𝑎𝑎�𝑉𝑉0 −𝜔𝜔2� =
2𝑖𝑖𝜔𝜔�𝑉𝑉0 −𝜔𝜔2

𝑉𝑉0 − 2𝜔𝜔2  . (6) 

Algumas características gerais da Eq.(6) estão 
sendo estudadas. 

Conclusões 
No tratamento proposto, o problema 
envolvendo uma equação diferencial parcial 
hiperbólica foi reduzido ao problema de 
resolver uma equação transcendente. A análise 
do espectro quase-normal obtido pelo método 
proposto aqui é um projeto em andamento. 
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GESTANTES DE ALTO RISCO 
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Objetivos 
Avaliar a qualidade de vida relacionada à 
saúde (QVRS) de gestantes de alto risco. 
Verificar a influência de sintomas depressivos 

na QVRS de gestantes de alto risco. 

Métodos/Procedimentos 
Estudo transversal, realizado com 126 
gestantes de alto risco, atendidas no serviço de 
Pré-natal de alto risco do Hospital Municipal Dr. 
Fernando Mauro Pires da Rocha.  
A coleta de dados foi realizada entre maio e 
julho de 2015, após aprovação dos CEPs, 
através de entrevista para caracterização 
sociodemográfica, da Escala de Depressão 
Pós Parto de Edimburgo (EPDS) e do Medical 
Outcomes Studies- Short Form36 (SF-36) para 
avaliar a QVRS (dividida em oito domínios, 
cada um variando de 0 a 100 pontos). 
Foi realizada análise descritiva e inferencial. 
Significância adotada de 0,05%.  

Resultados 
Dados sociodemográficos: 58,7% cor preta 
e/ou parda; idade média de 29,1(6,79) anos; 
93,7% com parceiro fixo; 58,7% exerciam 
atividade remunerada; 3,2% sofreram violência 
física; 19,8% violência emocional e 19,0% um 
evento estressor. Idade gestacional média de 
28,64(7,05) semanas, 24,6% primigestas. 

Frequência de Sintomas depressivos: 23,8%. 
As médias dos Domínios SF-36 foram: 
Capacidade funcional (CF) 46,74(20,22); 
Aspectos Físicos (AF) 43,25(35,69); Dor 
49,40(25,42); Estado Geral de saúde (EGS) 
70,08(22,39); Vitalidade 49,44(18,08); Aspectos 
Sociais (AS) 71,39(27,98); Aspectos 
Emocionais (AE) 49,46(37,72) e Saúde Mental 
(SM) 66,40(22,88). 
Tabela 1. Coeficientes de correlação de Spearman entre os 
domínios do SF-36 e a EPDS. São Paulo, 2015. 

Domínios EPDS p** 

CF -0,242
 

0,007 
AF -0,391 0,000 
Dor -0,263 0,003 
EGS -0,360 0,000 
Vitalidade -0,471 0,000 
AS -0,459 0,000 
AE -0,566 0,000 
SM -0,631 0,000 

* p=0,05  
Conclusões 

Houve uma associação negativa entre QVRS e 
sintomas depressivos. Os resultados são 
compatíveis com a literatura (Setse et al., 
2009). Um cuidado integral à saúde da 
gestante de alto risco envolve avaliação da 
QVRS, especialmente em mulheres com 
sintomas depressivos. 

Referências Bibliográficas 
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A EVOLUÇÃO DO MAQUINÁRIO DE CONFECÇÃO E SUA RELAÇÃO 
COM A EVOLUÇÃO DA MODA NOS ÚLTIMOS 60 ANOS 
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Objetivos 
O projeto tem por objetivo pesquisar e 
investigar em material bibliográfico, catálogos 
de indústrias de maquinários a evolução dos 
maquinários de costura e nos livros e 
documentos da história da moda a relação da 
evolução do movimento da moda com a o 
desenvolvimento das máquinas de costuras e 
seus acessórios nos últimos 60 anos, momento 
de consolidação da roupa de moda pronta para 
vestir. 

Métodos/Procedimentos 
Em relação aos movimentos de moda desde a 
década de 1950 foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica, documental, exploratória com 
abordagem qualitativa. Quanto à tecnologia das 
máquinas, além dos métodos já citados, foi 
necessária uma pesquisa de campo, junto aos 
fornecedores de equipamentos para coleta das 
informações referente à evolução tecnológica e 
sua atualização no segmento de confecção. 

Resultados 
Tabela 1: Comparação de Velocidade de Produção 

Colocar Bolso Traseiro Jeans 
 Tempo em segundos (s) 

Máquinas de 
uso geral 

Máquina 
automática de 

bolsos 

Dobrar as 
bordas 14 

70 9,9 Costurar o 
Bolso 48 

Travetar 8 

 

Conclusões 
Para acompanhar as criações no mercado da 
moda ao longo das últimas seis décadas e a 
aceleração dos processos produtivos, evolução 
de seus materiais, os métodos de produção 
sofreram alterações significativas, destacando 
a introdução de equipamentos automatizados 
com multifuncionalidades programadas para 
realização de várias operações com precisão, 
repetibilidade, velocidade e qualidade 
garantindo ao produto final a eficiência na 
produtividade da organização.  
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Objetivos 

Apresentar um estudo sobre duas visões 
diferentes para a representação da mulher na 
mídia, através da análise dos discursos das 
personagens Kara Zor-El dentro do seriado 
“Super-Girl” e  de Lisbeth Salander no filme 
“Millennium: os homens que não amavam as 
mulheres”, e estabelecer uma relação com o 
texto do capítulo primeiro do livro “O Mito da 
Beleza”, de Naomi Wolf. 

Métodos/Procedimentos 
Foi feita uma análise crítica ao episódio piloto 
do seriado “Super-Girl” e do filme “Millennium: 
os homens que não amavam as mulheres”, 
buscando identificar os discursos presentes 
nas representações das personagens 
principais. Também foi feito o fichamento do 
primeiro capítulo do livro de Naomi Wolf, O Mito 
da Beleza, para relaciona-lo com as análises 
feitas. 

Resultados 
A t e s t o u - s e q u e a r e p r e s e n t a ç ã o d a 
personagem Kara Zor-El, do seriado “Super-
Girl”, é baseado no mítico padrão de beleza 
estabelecido pela sociedade e pela mídia de 
massa, o qual é um mecanismo de controle 
social exercido sobre a mulher, segundo Wolf, 
e que o mesmo não acontece na representação 
da personagem Lisbeth Salander. 

Conclusões 
Concluiu-se que as diferentes representações 
encontradas nesses produtos culturais 
expressam a visão de submissão da mulher, na 
análise do seriado "Super-Girl", e de liberdade 
da mesma, na análise do filme “Millennium: os 

homens que não amavam as mulheres”, 
evidenciando que a cultura de massas veicula 
valores e ideologias em seus produtos, 
capazes de influenciar na visão de mundo de 
seus consumidores 
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Objetivos 
Este projeto tem como objetivo pesquisar e 
descrever como ocorre o processo de criação 
de uma coleção de moda e da criação dos 
figurinos de uma escola de samba, realizar um 
estudo comparativo entre as metodologias, 
etapas e as ferramentas utilizadas nos dois 
processos com o objetivo de compreender a 
importância das ferramentas utilizadas no 
processo criativo e de investigar quais etapas 
se diferenciam entre os dois seguimentos.  

Métodos/Procedimentos 
Consiste numa pesquisa exploratória 
bibliográfica, documental, descritiva e de 
observação de campo com estudo de caso 
buscando registrar e analisar as metodologias 
necessárias e utilizadas no processo de criação 
de uma coleção, onde também há o 
levantamento de dados em forma de entrevista 
com profissionais que atuem como criadores na 
área de moda e das escolas de samba. Sua 
natureza será de uma pesquisa qualitativa.  

Resultados 
Foi possível, por meio de pesquisas 
bibliográficas, estudar a necessidade de 
diversificação de produto que a indústria da 
moda requer, coletar quais as principais 
ferramentas de processo criativo são utilizadas 
e quais são necessárias para se desenvolver 
uma coleção de produtos. No que diz respeito 
ao Carnaval, foi pesquisada sua origem e 
foram feitas entrevistas com carnavalescos, a 
fim de se ter conhecimento sobre as 

ferramentas de processo criativo utilizada. 
Todos os entrevistados não utilizam nenhuma 
ferramenta, apenas fazem pesquisas sobre os 
temas propostos. 

Conclusões 
Pode-se concluir que, pelo fato da indústria da 
moda ter como meta ser vendável, há uma 
preocupação quanto ao que será aceito pelos 
consumidores. Com isso, as pesquisas e 
metodologias de processo criativo direcionam a 
coleção de forma a minimizar as margens de 
erro. Já no ambiente do Carnaval, o processo 
criativo é mais livre, pois não tem como objetivo 
ser vendável, mas somente representar 
visualmente o tema proposto e apresentar 
características tradicionais de fantasias 
carnavalescas. 
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EFEITO DO CLORETO DE SÓDIO NO TINGIMENTO DE ALGODÃO COM 
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Objetivos 

No presente estudo, objetivou-se conhecer o 
efeito do cloreto de sódio no tingimento com o 
corante natural de Bixa orellana L. (urucum) na 
fibra de algodão, como objetivos específicos, 
investigar a eficiência do método pad-dry como 
alternativa ao mais comumente utilizado, o 
método por esgotamento. 

Métodos/Procedimentos 
Amostras de tecido 100 % algodão com 1 g 
cada foram tingidas em pad-dry com três 
diferentes concentrações do corante, 5, 10 e 20 
g.L

-1
, quatro amostras para cada concentração. 

O método de tingimento utilizado foi adaptado 
de Rungruangkitkrai et al. (2013). Os banhos 
de tingimento, de 150 mL cada, foram 
compostos por corante de urucum, tendo a 
norbixina como maior princípio corante, e 1  
g.L

-1
 de umectante aniônico. Foram 

adicionados 20 g.L
-1

 de cloreto de sódio à 
solução de tingimento de cada concentração de 
corante. O pick-up foi de 70%. As amostras 
foram passadas uma vez na solução corante 
no foulard. Posteriormente, as amostras foram 
secas em rama por 5 minutos à temperatura de 
90°C. As coordenadas CIE LAB e a força de 
cor (K/S) das amostras foram medidas com 
espectrofotômetro. 

Resultados 
Os resultados apresentados na figura 1 
mostram o efeito do cloreto de sódio quando 
adicionado no banho de tingimento com o 

corante natural urucum. Algumas amostras 
mostraram leve manchamento. 
 

 
Figura 1: Efeito do cloreto de sódio nas propriedades 

de L*, a*, b* e K/S nas amostras tingidas com 
corante natural de urucum 

Conclusões 
O cloreto de sódio teve um efeito de reduzir os 
valores das propriedades de cor L*, a* e b* e 
aumentar a força da cor (K/S) em todas as 
concentrações, sendo recomendado para 
aumentar o rendimento do tingimento. A 
técnica pad-dry mostrou-se eficiente para a 
realização do tingimento, entretanto precisa ser 
mais bem avaliada para melhor igualização. 

Referências Bibliográficas 
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Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo o 

desenvolvimento de ferramentas para auxiliar o 

processo de análise das características 

genéticas dado um grupo de genomas de 

bactérias. Em especial, foram desenvolvidas 

ferramentas para análise dos genes presentes 

nos genomas que estão sendo comparados. 

Métodos/Procedimentos 
As ferramentas desenvolvidas neste projeto 

foram implementadas utilizando a linguagem de 

programação Java. As principais ferramentas 

desenvolvidas têm por objetivo: (i) identificar 

genes homólogos entre os diferentes genomas 

analisados (a partir de resultados de 

alinhamento local de sequências), esta 

atividade foi desenvolvida em projeto correlato; 

(ii) criação de matriz de distâncias entre os 

genomas: dada uma matriz contendo, para 

cada gene dos genomas analisados, a 

quantidade de cópias deles em cada um dos 

genomas é calculada a distância entre cada 

para de genomas analisados (as matrizes de 

distância são utilizadas para criação de árvores 

filogenéticas); (iii) ferramenta para mensurar a 

distância entre duas árvores filogenéticas. 

Resultados 
As ferramentas desenvolvidas estão sendo 

utilizadas para a comparação de dados reais 

de diferentes genomas de bactérias do gênero 

Xanthomonas. A figura 1 apresenta o resultado 

fornecido pela ferramenta (ii). Nesta tabela os 

genomas estão agrupados de acordo com as 

distâncias computadas. Os dados utilizados 

para a geração desta tabela são públicos e 

podem ser encontrados no NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov).  

 

Figura 1 - Resultado da ferramenta (ii) 

Conclusões 
A comparação entre genomas é uma atividade 

relevante e desafiadora. As ferramentas 

desenvolvidas foram testadas com dados reais 

e auxiliam em análises comparativas de 

genomas, servindo para: verificar as 

características genéticas compartilhadas por 

diversas espécies de um mesmo gênero, 

identificação das características exclusivas de 

cada espécie, bem como uma análise 

detalhada das relações evolutivas entre as 

espécies que estão sendo comparadas. 

Bibliografia 
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Objetivos 

Com o advento dos sequenciadores de alto 
desempenho, muitos genomas próximos (de 
um mesmo gênero ou de uma mesma espécie) 
estão sendo sequenciados. A comparação 
entre estes genomas é uma atividade 
importante e desafiadora. A pesquisa 
desenvolvida neste trabalho tem como objetivo 
auxiliar nesta comparação por meio da análise 
dos genes pertencentes aos diferentes 
genomas analisados.  

 

Métodos/Procedimentos 

As ferramentas desenvolvidas fazem uso de 
algumas bibliotecas básicas da linguagem de 
programação Java, tais como vetores, 
matrizes, além da leitura de arquivos de dados. 
Os dados de entrada correspondem a dados 
reais do banco de genomas internacional do 
NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov). 

As principais ferramentas desenvolvidas têm 
por objetivo: (i) identificar genes homólogos 
entre os diferentes genomas analisados (a 
partir de resultados de alinhamento local de 
sequências); (ii) criação de matriz de distâncias 
entre os genomas, com base nos genes (tarefa 
desenvolvida em projeto correlato); (iii) 
agrupamento/clusterização dos genomas de 
acordo com a matriz de distâncias produzida; 
(iv) criação de árvores filogenéticas baseadas 
no agrupamento produzido; (iv) importação e 
exportação de árvores para diferentes 
formatos. 

Resultados 

As ferramentas desenvolvidas neste projeto 
foram aplicadas a diferentes tipos de dados reais 
a fim de testes mais complexos e estão sendo 
utilizadas para a comparação de diferentes 
bactérias do gênero Xanthomonas. A Figura 1 
apresenta a matriz de distância entre 11 
genomas do gênero Xanthomonas, agrupados 
de acordo com suas distâncias. 

 
Figura 1: Matriz de distância entre genomas 

Conclusões 

Neste projeto estão sendo desenvolvidas 
diferentes ferramentas para auxiliar a análise 
da semelhança de genomas com base em seus 
genes. Este tipo de análise é fundamental para 
identificar semelhanças entre genomas 
diferentes e, principalmente, diferenças entre 
genomas próximos. 
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Objetivo 

O objetivo principal deste trabalho foi analisar 
os efeitos do Projeto Reinserção Social 
Transcidadania implementado no ano de 2014 
pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Cidadania - SMDHC e Secretaria Municipal 
do Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo – SDTE, com a finalidade 
de oferecer para dos travestis e transexuais 
cursos e formação visando a colocação 
profissional e a reintegração.  Como objetivos 
secundários investigamos aspectos da inclusão 
social e dos direitos humanos de transexuais e 
travestis participantes no projeto.  
 

Métodos / Procedimentos 
A pesquisa qualitativa de natureza exploratória 
baseou-se em diferentes ferramentas, utilizou 
para o seu desenvolvimento a pesquisa 
bibliográfica sobre gênero, movimento GLBT, 
direitos humanos, vulnerabilidade social, 
pesquisa documental e aplicou questionários 
semiestruturado entre os participantes e 
diretora do Projeto Transcidadania. O problema 
de pesquisa estabelecido buscou compreender 
a importância do Projeto de Reinserção Social 
Transcidadania na vida dos travestis e 
transexuais. Para análise dos dados coletados 
recorreu-se a história oral e, para tanto, 
estabeleceu-se categorias de análise das 
entrevistas.  

Resultados 
Os dados coletados nas entrevistas e 
analisados revelaram que com o acesso à 
educação e a possibilidade de serem inseridos 
no mercado de trabalho, os participantes 
alcançam uma nova perspectiva de vida,   fora  
 
 
 

 
da marginalidade, da reclusão pessoal e do 
afastamento social.  
 

Conclusões 
Segundo a pesquisa bibliográfica e dados 
coletados e analisados percebeu-se que o 
Projeto Transcidadania contribui para a 
mudança da perspectiva de vida das 
participantes que, por usa vez, buscam mudar 
sua realidade de vida se reinserindo no 
mercado de trabalho e desenvolvendo 
atividades no setor de serviços. 
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Objetivos 
Esta pesquisa se propõe, através da trajetória 
de vida profissional de dona Laís Pearson, 
resgatar os principais acontecimentos para a 
formação do primeiro curso superior em moda. 
Associando importantes fatos históricos de 
cada época e a bibliografia de D.Lais.  

Métodos/Procedimentos 

A pesquisa compreende a construção de um 
referencial teórico por meio de levantamento 
bibliográfico em materiais secundários, análise 
documental, fotografias e documentos 
particulares, entrevista semiestruturada com 
Dona Laís e profissionais do universo da moda 
e do setor têxtil. 

Resultados 
Hoje o Brasil tem cerca de 150 cursos 
superiores em moda, entre bacharelados e de 
tecnologia. Um número expressivo, cujo início 
teve significativa contribuição de Laís Pearson, 
que em parceria com Roberto Chadad, 
presidente da ABRAVEST (Associação 
Brasileira do Vestuário) e Dr. Gabriel Mario 
Rodrigues, antigo reitor da Universidade 
Anhembi Morumbi; inauguraram em 1989 o 
primeiro curso superior em moda no Brasil, na 
universidade Anhembi Morumbi. O processo 
para a inauguração do curso de moda começou 
na década de 1980, quando Laís Pearson 
viajou até a Europa a fim de visitar as escolas e 
universidades com cursos voltados para a 
formação, não apenas em design de moda, 
mas que abrangesse o conhecimento sobre a 
indústria têxtil, a qual se expandia no Brasil. 
Após três meses de trabalho Pearson entregou 
a relação de matérias do primeiro curso de 

moda, o qual marcou o importante processo de 
construção da indústria de moda nacional, 
possibilitando a formação de uma mão-de-obra 
especializada, que a partir daquele ano 
movimentaria e modificaria as pesquisas e 
tendências culturais e acadêmicas do país. 

Conclusões 
A moda passou por várias etapas até sua 
estrutura atual e Laís foi participativa em muitas 
etapas, vivenciou momentos importantes, 
entrou em contato com diversas culturas, 
conhecimentos que só a vida possibilita, mas 
que ela conseguiu, ao longo de sua carreira, 
transmitir, aos seus alunos, leitores e colegas 
de trabalho. Enfim, sua participação nas etapas 
de construção da moda brasileira, foi 
importantíssima, marcada pela participação nas 
feiras nacionais e internacionais, no CBM 
(Centro Brasileiro de Moda) como vice-
presidente, na criação do primeiro curso de 
graduação de moda no Brasil e em todos 
eventos que alavancaram e possibilitaram uma 
progressão da carreira do profissional de Moda 
e do mercado interno nacional.   
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Objetivos 

Avaliar a eficiência de um Biorreator de Leito 
Móvel com Biofilme (MBBR) seguido de 
decantador no tratamento de águas cinzas para 
fins não potáveis por meio de análises 
qualitativas e quantitativas de amostras pré e 
pós tratamento. Propor a adição de etapas 
complementares.  

Métodos/Procedimentos 
O projeto consistiu-se na montagem e 

operação de uma Estação de Tratamento de 
Águas Cinzas (ETAC) em escala piloto 
destinada a tratar o afluente de uma edificação 
situada na EACH-USP. O sistema era 
composto por etapas de pré-tratamento com 
gradeamento, um tanque de equalização, um 
biorreator de leito móvel com biofilme (MBBR) 
seguido por um decantador. Hidrômetros foram 
instalados nos pontos de alimentação do 
sistema com propósito de realizar a 
caracterização quantitativa. Já a caracterização 
qualitativa deu-se através de análise de 
parâmetros de qualidade da água.  Alternativas 
para aumentar a eficiência da ETAC deram-se 
por meio de revisão bibliográfica.  

Resultados 
Realocação de funcionários que utilizavam a 
edificação onde o experimento foi instalado 
provocou baixa geração de águas cinzas, fator 
que levou o sistema a trabalhar com baixa 

vazão e alto TDH. Assim, obteve-se eficiência 
de remoção de matéria orgânica de 94% para 
DQO, 82% para DBO e 69% para COT. Com 
relação aos sólidos, 91% para SST e 54% em 
termos de turbidez. As análises microbiológicas 
alcançaram bons resultados com eficiências de 
97% para coliformes totais e remoção de 100% 
para E. coli. 

Conclusões 

O tratamento através de Biorreator de Leito 
Móvel com Biofilme (MBBR) torna-se promissor 
no reúso de águas cinzas para fins não 
potáveis. Recurso contribui para a redução do 
consumo de água potável, uma vez que seu 
efluente é utilizado em atividades das quais 
não são requeridas águas de alta qualidade, 
como a descarga hidráulica em vasos 
sanitários e mictórios. Como alternativa para 
aumentar a eficiência da ETAC foi proposto a 
utilização de aeradores com bolhas finas além 
de complementar o processo com uma fase 
anóxica de modo a elevar as taxas de remoção 
de nutrientes. 
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Objetivos 
O objetivo da presente pesquisa é estudar o 
trabalho que as artistas plásticas construtivistas 
Liubov Popova e Varvara Stepanova 
desenvolveram entre 1923 e 1924 para a 
Primeira Fábrica Estatal de Algodão 
Estampado da União Soviética, de forma a 
observar em detalhe os elementos 
construtivistas nos padrões criados por elas, e 
ainda fazer uma releitura dessas estampas em 
um novo padrão contemporâneo. 

Métodos/Procedimentos 
Este estudo foi realizado por meio de 
levantamento e análise bibliográfica sobre o 
movimento artístico construtivista e sobre o 
trabalho das artistas Liubov Popova e Varvara  
Stepanova entre 1923 e 1924, sobretudo as 
estampas por elas criadas para a Primeira 
Fábrica Estatal de Algodão Estampado. A partir 
da coleta de material iconográfico das 
estampas e dos trabalhos anteriores das 
artistas plásticas, buscou-se identificar 
características em comum entre ambos, e 
estabelecer uma relação entre os dois tipos de 
trabalhos, pontuando a interferência que o 
construtivismo exerceu na produção das 
estampas. 

Resultados 
A análise bibliográfica e do material 
iconográfico revelou grande aproximação entre 
os trabalhos anteriores das artistas plásticas e 
as estampas criadas entre 1923 e 1924, quase 
como se as estampas dessem continuidade ao 

trabalho realizado anteriormente pelas artistas. 
A análise revelou também grandes traços de 
op-art nas estampas, conferindo aos padrões 
sensação de movimento e dinamismo. A 
limitada cartela de cores, e o grande uso de 
formas geométricas contribuem para esse 
resultado. 

Figura 1: Estampa de Varvara Stepanova 

Conclusões 
O trabalho desenvolvido por Popova e 
Stepanova para a Primeira Estamparia Estatal, 
foi o único projeto de objeto construtivista 
colocado em produção industrial, transformado 
em objeto ativo, pondo em prática os ideais do 
movimento construtivista. 
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Objetivos 
A pesquisa teve como objetivo principal 
avaliar a qualidade final de águas cinzas 
tratadas em sistema de Biorreator de Leito 
Móvel com Biofilme (MBBR) seguido de 
decantador, visando enquadrar o efluente 
tratado nos padrões exigidos em normas e 
legislações nacionais e internacionais para o 
reúso não potável. O estudo exigiu também 
análises quantitativas do efluente, e 
monitoramento diário da Estação de 
Tratamento de Águas Cinzas (ETAC). 
 

Métodos/Procedimentos 
O estudo consistiu na operação e 

monitoramento da Estação de Tratamento de 
Águas Cinzas (ETAC) em escala piloto 
localizada em uma edificação da Escola de 
Artes Ciências e Humanidades - USP. A água 
cinza analisada foi coletada de 4 chuveiros, 2 
lavatórios e 1 máquina de lavar roupas 
localizados no vestiário dos funcionários da 
manutenção. Este efluente foi analisado em 
campo (pH, condutividade e oxigênio 
dissolvido) utilizando o equipamento 
multiparâmetro, e também analisado no 
laboratório (alcalinidade, DBO, DQO, turbidez, 
coliformes, nitrogênio, fósforo e sólidos 
suspensos totais) utilizando a base do 
Stantard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater 20th edition (APHA, 
1998). Houve o levantamento bibliográfico de 
normas e legislações nacionais e 
internacionais para que os dados de 
qualidade da água cinza tratada pudessem 
ser comparados, e então classificar os tipos e 
classes de reúso não potável.  

 
Resultados 

Os resultados encontrados para a 
água cinza tratada foram comparados com a 

NBR 13.969/97 e os padrões da Agência 
Americana de Proteção ao Meio Ambiente 
(USEPA, 2012). Primeiramente ao comparar 
os resultados com os padrões exigidos na 
NBR 13.969/97, observou-se que os padrões 
estão dentro da classe 4, que visa o reúso em 
pomares e pastagem de gado. Este é o reúso 
menos exigente dentro das quatro classes 
existentes na norma. Ao comparar com os 
padrões da Agência Americana, foi possível 
observar que apenas os parâmetros pH e 
DBO alcançaram as exigências dessa norma. 
Os Estados Unidos apresentam um dos 
padrões mais exigentes do mundo, junto com 
Alemanha e Japão.  

Conclusões 
 Foi possível concluir que o Brasil não 
apresenta uma legislação própria e 
atualizada, que exija e orienta as formas de 
reuso e estabelece padrões para o mesmo. O 
trabalho não foi totalmente finalizado, pois a 
fase de desinfecção não foi realizada, o que 
consequentemente reduziu a qualidade final 
do efluente tratado. É preciso que haja 
desinfecção, pois os padrões exigidos nas 
normas para reuso, exigem a quantificação de 
coliformes como critério de qualidade. 
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Objetivos 
O presente estudo teve por objetivo conhecer a 
assistência pré-natal prestada às gestantes 
atendidas em Unidades Básicas de Estratégia 
Saúde da Família (UBESF) da zona leste do 
município de São Paulo.  

Métodos/Procedimentos 
Com aprovação dos Comitês de Ética e 
Pesquisa da instituição e do município, a coleta 
de dados foi realizada por meio de formulário 
composto por 48 questões, acerca do perfil 
sociodemográfico e assistência pré-natal. 
Participaram do estudo 73 gestantes 
matriculadas em quatro UBESF da zona leste 
de São Paulo, campos de estágio do Curso de 
Obstetrícia da USP. Os dados obtidos foram 
digitalizados, armazenados em planilha Excel e 
verificados quanto às frequências relativas e 
absolutas.  

Resultados 
As gestantes entrevistadas pertenciam 
predominantemente à faixa etária de 21 a 30 
anos, com ensino médio completo. Declararam-
se, em sua maioria: pardas, solteiras vivendo 
maritalmente, sem exercício de atividade 
remunerada e residindo em casa própria. Cerca 
de 80% das gestantes entrevistadas iniciou o 
pré-natal precocemente, 59 gestantes 
afirmaram receber orientações gerais sobre a 
importância do pré-natal, 50% relatou consultas 
de pré-natal com duração de até 10 minutos, 

mais da metade (65,75%) não teve suas 
mamas examinadas durante consulta, apenas 
28,76% afirmou ter conhecimento sobre grupos 
educativos e 100% afirmou não ter participado 
de qualquer um deles.  

Conclusões 
Concatenada ao objetivo do milênio de redução 
da mortalidade materna, a assistência pré-natal 
compreende um conjunto de ações que visa 
promoção da saúde da gestante e seu bebê, 
com identificação precoce de riscos para o 
binômio por meio de assistência oportuna e 
humanizada. Assim, é de fundamental 
importância seu constante monitoramento e 
avaliação. Para tanto, faz-se necessária a 
busca ativa por informações que retratem a 
realidade desta assistência, contribuindo para 
melhorias da situação local e servindo de 
subsídio para futuros planejamentos e 
propostas. 
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Objetivos 
O estudo do magnetismo oferece a 
possibilidade de desenvolvermos ensino e 
pesquisa, abordando temas abrangentes, tais 
como o meio ambiente, a astronomia e 
tecnologia. O projeto tem como objetivo o 
desenvolvimento e difusão de materiais para o 
ensino da física, utilizando magnetismo e 
ferrofluido para abordar temas complexos como 
o campo magnético de estrelas, ventos solares 
e a Anomalia Magnética do Atlântico Sul de 
forma prática, permitindo acesso fácil pelo 
público[1]. 

Métodos/Procedimentos 
Utilizamos materiais magnéticos, bobinas e 
ferrofluido para a criação de modelos simples 
que simulam modelos reais e complexos. Nós 
nos baseamos no desenvolvimento de arte 
gráfica esquematizada, vídeos, fotos e textos 
para a representação dos sistemas estudados 
com softwares voltados para a criação de 
projetos e desenhos, confeccionando material 
de autoria própria para a divulgação. 

Resultados 
Nós construímos sistemas simples análogos ao 
comportamento observado no plasma solar, 
onde utilizamos bobinas de campo magnético e 
ferrofluido, com isso produzimos um material 
para o estudo e entendimento dos fenômenos 
físicos de estrelas de forma interativa. Também 
produzimos experiências com o controle da luz 
através da aplicação de um campo magnético 
numa placa contendo ferrofluido, conhecida 
como célula de Hele-Shaw. Além disso, 
produzimos dois vídeos explicando alguns 

desses fenômenos. Exemplos deste material 
podem ser encontrados na referência [1]. 

 
Figura 1: Projeção do campo magnético de um ímã 

cúbico utilizando ferrofluido e luz. 

Conclusões 
Com este trabalho conseguimos fazer uma 
apresentação acessível de um tema 
interessante, mas que é pouco divulgado: o 
campo magnético e sua utilização não só em 
materiais magnéticos, mas também para a 
manipulação da luz, e compreensão de 
fenômenos astrofísicos. 
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Objetivos 
Desvelar a realidade da população que está em 
residência temporária em uma casa de 
acolhida para adultos por meio de rodas de 
conversa temáticas.  
Elaborar atividades socioeducativas que 
tragam contribuições para a instituição e para 
os conviventes. 
Estimular a troca de experiências entre os 
participantes na casa de acolhida por meio de 
uma atividade de integração. 

Métodos/Procedimentos 
Estudo exploratório, descritivo, qualitativo, com 
amostra por conveniência do pesquisador.  A 
técnica utilizada para a coleta de dados foram 
as rodas de conversas temáticas, abertas para 
todos os conviventes e profissionais do 
equipamento interessados em participar do 
estudo. Para esses, houve o esclarecimento 
dos objetivos da pesquisa e a assinatura  do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
ao início de cada roda de conversa. 

Resultados 
Devido às rodas de conversas serem abertas, 
não houve um grupo fixo, eles frequentavam de 
acordo com o interesse sobre a temática 
escolhida e com a disponibilidade no dia do 
encontro. Em todos os encontros, exceto na 
roda de conversa sobre trabalho, havia 
participantes novos e nenhum convivente 
participou de todas as rodas de conversas. 
Os temas dos encontros foram sugeridos pelos 
participantes, exceto os temas do primeiro e do 
último encontro que tinham como objetivo 

apresentar e introduzir a temática 
envelhecimento que foi a base para todas os 
encontros seguintes e colher as impressões e 
sugestões dos participantes sobre as 
atividades desenvolvidas, respectivamente. 
Dentre todos os assuntos tratados, o que mais 
gerou interesse foi a roda de conversa sobre 
saúde. Já o que menos teve procura foi o tema 
família. 
 

Conclusões 
A partir desse estudo notou-se que as rodas de 
conversas podem trazer efeitos muito positivos 
para estimular e melhorar a convivência das 
pessoas que fazem uso desse local e ainda, 
colaborar na busca e construção de novas 
perspectivas sobre suas vidas.  
O profissional gerontólogo nesse contexto, 
pode trazer contribuições para os Centros de 
Acolhidas, integrando a equipe 
multiprofissional, pois na avaliação e 
acompanhamento dos casos, abordará 
questões relacionadas ao planejamento de 
vida, do processo de envelhecimento e nas 
capacidades pessoais.   
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Objetivos 
O câncer representa um conjunto com mais 

de 100 doenças, levando à formação de um 

tecido anormal denominado tumor. O receptor 

tipo 2 do fator de crescimento epidérmico 

humano (HER-2) é uma proteína dispersa na 

membrana celular que transmite sinais que 

orientam o crescimento celular. A 

amplificação do gene faz com que haja 

produção excessiva da proteína contribuindo 

para a progressão do câncer¹. Assim, o 

objetivo deste trabalho é estudar substâncias 

bioativas (capecitabina e 5-FU – Figura 1) 

capazes de interferir na multiplicação de 

células cancerígenas, via receptor HER-2, 

utilizando a Teoria do Funcional da Densidade 

(DFT).  

         

Figura 1. Estruturas da 5-FU e capecitabina. 

Metodologia 
A metodologia utilizada neste trabalho incluiu 

as seguintes etapas: (1) otimização das 

estruturas de capecitabina e 5-FU; (2) cálculo 

das propriedades moleculares utilizando o 

método DFT (funcional B3LYP, funções de 

base: 6-311(G) e 6-31 (g)), implementado no 

programa Gaussian 09; (4) análise NBO 

(Orbitais Naturais de Ligação).  

Resultados 
A análise NBO foi capaz de indicar as 

principais transições de elétrons nas 

interações intramoleculares das duas 

substâncias químicas. Deste modo, os 

resultados sugerem que as regiões com maior 

valor de energia podem ser consideradas 

regiões em que uma interação com um 

resíduo de aminoácido do alvo pode ocorrer a 

partir da doação de elétrons do ligante e as 

regiões aceptoras das substâncias podem 

receber pares eletrônicos de resíduos de 

aminoácidos do alvo biológico em estudo. 

Conclusão 
A partir dos resultados obtidos neste trabalho, 

é possível concluir que as simulações 

utilizando as análises NBO podem ser 

utilizadas para compreender as principais 

interações entre os ligantes estudados e o 

receptor HER-2.  
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Objetivos 
O Programa Bolsa Família (PBF) de 
transferência de renda tem dentre seus 
objetivos combater a fome e promover a 
segurança alimentar [1]. Todavia, há evidências 
mostrando que essa renda tem reduzido o 
envolvimento em práticas agrícolas [e.g. 3,4], 
podendo impactar negativamente a segurança 
alimentar no longo prazo. Portanto, o presente 
estudo objetivou avaliar se, em comunidades 
campesinas, a renda do PBF provocou 
mudanças nas atividades desenvolvidas pelas 
mulheres, em particular na extração de 
produtos florestais e no cultivo de alimentos, 
assim como as consequências sobre a 
segurança alimentar e nutricional.  

Área de estudo e Métodos 
O estudo foi realizado no município de Barra do 
Turvo (SP), Vale do Ribeira, nas comunidades 
de Pedra Preta e Terra Seca, Adotou-se um 
delineamento observacional [4], com uso de um 
protocolo estruturado para entrevistar uma 
amostra de mulheres beneficiárias e não 
beneficiárias do PBF (total: 58 unidades 
domésticas), as quais responderam sobre 
mudanças no uso de recursos naturais e na 
alimentação. 

Resultados 
Em quase todas as unidades domésticas (96%) 
as mulheres participavam do quintal, que foi 
6,9% mais comum entre as não beneficiárias 
do PBF. Enquanto proporções menores das 
mulheres participavam da roça (77%), que foi 
11% mais frequente entre as beneficiárias  e da 
coleta produtos florestais (45%), atividade 8% 
mais comum entre as não beneficiárias do 
PBF.  As proporções de beneficiárias que não 

perceberam mudanças no tempo dedicado ao 
quintal (47,6%), roça (50%) e coleta (72%) 
foram maiores do que as proporções que 
perceberam mudanças. Foi relatado pelas 
respondentes aumento no consumo de frutas 
(40%), hortaliças (44%), raízes e tubérculos 
(37%) após começarem a receber a renda do 
PBF, mas aumentos no consumo de  frutas e 
hortaliças  também foram reportados pelas 
famílias não beneficiárias (51% e 38%, 
respectivamente). 

Discussão e Conclusões 
O aumento no consumo de frutas, hortaliças, 
tubérculos e raízes, e de alimentos de 
produção própria entre os beneficiários, 
refutam a hipótese central deste estudo, de que 
o incremento de renda promovido pelo PBF 
incentivaria o afastamento das tarefas 
associadas ao cultivo e à extração de produtos 
florestais, reduzindo a diversidade da dieta.  
Essas mudanças no consumo, contudo, podem 
estar associadas a outros fatores, 
especialmente ao Programa de Aquisição de 
Alimentos e não a renda proveniente do PBF. 
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Objetivos 

A AIDS é uma patologia viral caracterizada 
pela perda progressiva das defesas 
imunitárias naturais humanas. O retrovírus 
causador da AIDS é o vírus da 
imunodeficiência humana tipo 1 (HIV-1). O 
HIV-1 possui como estrutura morfológica 
proteínas estruturais, funcionais e um genoma 
de RNA protegidos pelo envelope viral. Suas 
principais enzimas são protease, transcriptase 
reversa e integrase. Atualmente, existem 
estudos relacionados ao HIV – 1 indicando a 
importância de duas enzimas, HIV Integrase 
(IN) e o domínio de RNase H de HIV – 1 
transcriptase reversa (TR), que são 
essenciais para a replicação viral. Estas 
enzimas exibem semelhanças marcantes na 
estrutura e função, justificando a avaliação 
biológica de compostos recém-sintetizados

1
. 

Sendo assim, os inibidores duais podem 
atingir dois alvos, apresentando menor 
toxicidade quando comparados a 
medicamentos de alvo único

2
. Desta forma, o 

objetivo deste trabalho é utilizar ferramentas 
de modelagem molecular na análise de 
propriedades eletrônicas e estereoquímicas 
de 3 moléculas inibidoras dos alvos citados 
(Figura 1).  

 
 

Figura 1. Estrutura das 3 substâncias estudadas. 

 

Metodologia 

As estruturas dos três inibidores sintetizados 
e testados experimentalmente por Bailly et al.1 
foram otimizadas empregando o método 
semi-empírico PM3, implementado no pacote 
SPARTAN08. Foram calculadas algumas 
propriedades eletrônicas e estereoquímicas, 
como energia de HOMO, energia de LUMO, 
volume e área da superfície polar (PSA). 

Resultados 

Os resultados das propriedades calculadas 
podem ser encontrados na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Propriedades calculadas 
Composto 1 2 3 
IC50 (µM) 
RNase Ha

 
28,900 38,800 0,061 

IC50 (µM) INb
   0,800 3,300 4,770 

EHOMO (eV) -943,99 -987,06 -1001,57 
V (Å3) 180,850 185,730 216,140 
PSA (A2) 54,2666 54,371 74,718 

 
A partir dos resultados obtidos pode-se 
observar que: o composto mais ativo (3) 
apresenta o menor valor de EHOMO, indicando 
que esta molécula possui um menor caráter 
elétron-doador. Este mesmo composto 
apresenta o maior volume molecular (V), 
sugerindo um melhor encaixe no sítio de 
ligação do receptor biológico. E por fim, pode-
se notar um maior valor de área de superfície 
polar (PSA), indicando que interações polares 
com o solvente, por exemplo, podem dificultar 
o acesso ao sítio ativo das enzimas em 
estudo. 
 

Conclusão 

A partir das análises realizadas, foi possível 
estudar propriedades que relacionam 
estrutura química e atividade biológica. Sendo 
assim, dos compostos analisados, o inibidor 3 
apresentou maior volume molecular, 
sugerindo que esta molécula pode ter um 
melhor encaixe no sítio ativo dos alvos 
biológicos. Por fim, este composto também 
apresenta melhor eficácia e melhor atividade 
anti-IN e anti-RT H

2
. 
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OBJETIVOS 
 
O presente artigo objetivou analisar as 
condições de acessibilidade do serviço e da 
infraestrutura dos ônibus urbanos públicos e 
metrôs na Avenida Paulista da cidade de São 
Paulo para pessoas com deficiência visual e 
como essa acessibilidade interfere na sua 
promoção do lazer. Como objetivos específicos, 
buscou-se identificar as características das 
pessoas entrevistadas; analisar as 
infraestruturas de mobilidade urbana que lhes 
são oferecidas através do sistema de ônibus e 
através das estações Brigadeiro, Trianon e 
Consolação; e, identificar as barreiras de acesso 
para esse público supracitado. 

 
MÉTODOS/PROCEDIMENTOS 
 
Foi utilizado o método História Oral através da 
técnica de entrevistas temáticas.  O objeto de 
estudo foram duas pessoas com deficiência 
visual que utilizam o transporte público na 
Avenida Paulista: uma jovem bailarina de 20 
anos com baixa visão e um rapaz músico de 28 
anos cego. Os instrumentos utilizados foram: 
gravadores e programas de computador para a 
transcrição. A análise das entrevistas temáticas 
foi conduzida através de uma abordagem 
qualitativa, descritiva com base no referencial 
teórico e na visita in loco. 
 
RESULTADOS 
 
Mesmo depois de reformas para ser uma via 
acessível, constatou-se que a Avenida Paulista 

necessita de adaptações para pessoas com 
deficiência visual, visto que as faixas podo táteis 
não garantem uma total acessibilidade dessas 
pessoas ao se locomoverem, pois, a travessia 
não é totalmente sinalizada e segura. Os 
semáforos analisados não possuem alerta 
sonoro. Os pontos de ônibus possuem um papel 
fixado expondo todas as linhas que passam por 
ali, mas estes não são inclusivos por ser 
pequeno o tamanho da fonte. 
 
CONCLUSÕES FINAIS 
 
Embora seja citada como modelo de 
acessibilidade na cidade de São Paulo, a 
Avenida Paulista apresentou diversas 
problemáticas acerca das condições do 
desempenho do espaço interferindo na sua 
promoção do lazer. 
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Objetivos 
O projeto L.Y.R.A. tem a intenção de investigar 
como levar a tecnologia e o envolvimento com 
a lógica, robótica e a astronomia a escola, com 
o propósito de aumentar o interesse e contato 
com a ciência. Considerando esse fator, o 
principal objetivo do projeto é investigar e 
observar como os jogos lógicos e brinquedos 
tecnológicos contribuem para potencializar a 
interação entre alunos-alunos e alunos-
professores para o estudo de temas 
relacionados às ciências naturais.  

Métodos/Procedimentos 
Para a aplicação desse projeto adotamos a 
teoria sócio-histórica de Vigotski (2001), que 
toma como base as interações sociais. 
Segundo a teoria vigotskiana os parceiros 
envolvidos possuem papeis diferentes, onde se 
têm uma assimetria entre os dois: o parceiro 
mais capaz e o parceiro menos capaz. No 
curso que temos como foco de estudo, os 
parceiros mais capazes são os alunos de 
graduação que, juntamente com o professor da 
escola, ministram as atividades do projeto 
L.Y.R.A., de forma a auxiliar os parceiros 
menos capazes, os alunos da educação 
básica. As aplicações têm como meio de coleta 
de dados áudios e videogravações das 
manifestações e interações verbais e não-
verbais envolvendo os participantes, e também 
suas produções escritas ou pictóricas, 
questionários e entrevistas específicos de 
pesquisa. O projeto tem como foco a análise 
das interações. Em nossa pesquisa nos 
concentramos na análise das interações entre 

os parceiros de diferentes capacidades. Em 
nossa pesquisa adotaremos alguns eventos 
verificáveis como suporte na análise das 
interações entre os parceiros. Os mesmos 
podem ser visualizados na tabela 1.  

Tabela 1. Exemplo de eventos verificáveis 

 

Resultados 
Foi possível visualizar que os alunos se 
mantêm conectados aos assuntos abordados 
sobre robótica e tecnologia, demonstrando 
interesse e expressando opiniões e 
experiências. É notável a participação dos 
alunos de forma a dar uma reposta positiva aos 
eventos verificáveis esperados. 

Conclusões 
Notavelmente a proposta inserida a partir da 
análise da interação social professor-aluno e 
aluno-aluno foi obtida de forma satisfatória, 
visto que os alunos corresponderam de forma 
positiva ao conteúdo aplicado.   

Referências Bibliográficas 
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Objetivos  
Avaliar os processos combinados de 
precipitação química com cloreto férrico 
(FeCl3) e ultrafiltração (UF) no tratamento 
de lixiviado de aterro sanitário, visando 
lançamento em corpos hídricos. 

Métodos/Procedimentos  
Utilizou-se um sistema de membrana de 
UF com pré-tratamento por precipitação 
química com FeCl3. O experimento foi 
elaborado em duas fases: 
Fase 1: No lixiviado bruto foram dosadas 
as concentrações de FeCl3: 400, 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 1800, 2200, 2600 e 3000 
mg.L

-1
. Os ensaios de coagulação/ 

precipitação foram realizados em triplicata 
com 1 L de lixiviado com sequência de 
mistura rápida (120 rpm) durante 1 minuto 
e mistura de floculação (60 rpm) durante 10 
minutos, baseando-se em Pi et al. (2009). 

Fase 2: A partir dos resultados obtidos na 
Fase 1, optou-se pelas concentrações de 
FeCl3 de 1000 e 1800 mg.L

-1
. Nessa fase o 

lixiviado passou pelo processo de 
coagulação e precipitação seguida pela UF 
em membranas. A UF teve 6 réplicas para 
cada concentração de FeCl3. 

Resultados  
Considerando que o lixiviado de aterro 
sanitário possui compostos húmicos e 
fúlvicos, responsáveis pela sua coloração, 
o parâmetro cor é adequado para mensurar 
indiretamente a presença de substâncias 
recalcitrantes nas águas residuárias 
(QUEIROZ, 2011). Com concentrações de 
1000 mg.L

-1
 de FeCl3 a eficiência de 

remoção de cor foi de 56% e 25% para 
coagulação/precipitação e UF, 
respectivamente, resultando em efluente 
final com 467,2 mgPtCo.L

-1
.
 

Para a 
concentração de 1800 mg.L

-1
 de FeCl3, 

1
 a 

precipitação química e a UF foram 
responsáveis, respectivamente, por 85% e 
13% da remoção de cor, com efluente final 
de 192,8 mgPtCo.L

-1
. 

Para matéria orgânica, o lixiviado bruto 
possuía 1011 mg.L

-1
 de Carbono orgânico 

total (CT). Após ensaios com 1000 e 1800 
mg.L

-1
 de FeCl3 obteve-se remoções 

globais de 32% (efluente final com 
728,1mg.L

-1
) e  53% (efluente final com 

477,8 mg.L
-1

), respectivamente. 
Essa combinação de processos além de 
auxiliar na redução do fouling nas 

membranas, aumenta a eficiência final, 
pois a UF é capaz de remover algumas 
substâncias que não são removidas 
completamente pelos processos físico-
químicos tradicionais, (CHANG et al., 2014; 
PI et al., 2009). 

Conclusões  
Para o tratamento deste tipo de água 
residuárias complexa, somente o processo 
de coagulação/precipitação não é suficiente 
para um efluente de boa qualidade. Assim, 
o presente estudo demonstrou que o 
polimento do efluente com a utilização de 
membranas de UF é uma solução viável 
para a remoção de substâncias húmicas 
possibilitando a redução dos impactos 
ambientais do seu lançamento em rios.  

Referências Bibliográficas 
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Objetivos 
Este projeto se propõe apresentar a 
pesquisa realizada sobre a primeira 
coordenadora de Moda. Reunir 
informações sobre a evolução dos 
profissionais de moda e de suas atividades 
no setor têxtil no Brasil no início do prêt-a-
portér a partir das memórias e documentos 
particulares de Dona Lais Pearson e que, 
contribuíram para uma melhor evolução do 
profissional da Indústria da Moda no Brasil.. 
  
Métodos/Procedimentos 
A presente pesquisa foi estruturada de 
forma exploratória a partir de bibliografias, 
documentos e entrevistas:  
• Construção de um referencial teórico a 
partir de bibliografias existentes e análise 
biométrica documental  a partir de 
documentos particulares.  
• Entrevista exploratória semiestruturada 
com Dona Lais e com Carlos Simões 
profissional do universo da moda e do setor 
Têxtil. 
 
Resultados 
A partir da pesquisa bibliográfica aliada as 
entrevistas realizadas com os profissinais 
da área, foram possíveis compreender 
mais sobre a história da moda nacional. 
Juntamente com as  pesquisas sobre o 
funcionamento do sistema de moda e sobre 
o início do ready-to-wear/prêt- a-portér, foi 
possível entender a profissão de 
coordenação de moda e as mudanças e 
sua influência na nova forma de 
desenvolvimento e  de produção de 
produto de moda. Os primeiros 
profissionais a atuarem como 
coordenadores de moda no Brasil 
mostraram sua importância n do mercado, 
atendendo as necessidades surgidas no 
pós guerra, e como este novo profissional 
surgiu para atender a estas evoluções. 

Conclusões 
Analisando seu surgimento e 
desenvolvimento, o profissional de 
coordenação de moda pode ser visto como 
um reflexo do novo sistema da Moda que 
faz a ponte entre a pesquisa de moda e o 
desenvolvimento e produção de produto de 
moda no processo de industrialização da 
moda. No Brasil, a chegada desta profissão 
foi um reflexo do que vinha acontecendo na 
Europa. Os anos 60 e 70 foram marcados 
por inventismentos e planos de 
desenvolvimento do governo brasileiro que 
facilitaram a vinda de multinacionais para o 
país, e um desenvolvimento da área têxtil. 
Uma vez que o trabalho de coordenador já 
existia na Europa, as empresas 
estrangeiras que se instalaram no Brasil 
trouxeram junto a necessidade deste novo 
profissional. 
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Objetivos 
Devido aos consideráveis avanços da área de 
Geoprocessamento, bem como de suas 
ferramentas, são necessários estudos sobre o 
uso e a disseminação dessas ferramentas na 
área acadêmica. Em razão disto, este trabalho 
tem como objetivos: a) pesquisar e analisar o 
potencial de uso do software livre Quantum GIS 
(QGIS) como tecnologia da Geoinformação 
para ensino de Geoprocessamento em curso 
de graduação; b) analisar a percepção do aluno 
e do docente quanto ao uso do sistema QGIS 
na disciplina Introdução ao Geoprocessamento 
do curso de Gestão Ambiental na Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo.  

Métodos/Procedimentos 

 
Figura 1: Fluxograma da metodologia. 
 
Como esquematizado no fluxograma da Figura 
1, o estudo foi realizados por meio da aplicação 
de um questionário com a finalidade de se 
analisar o potencial de uso do software QGis. 
As questões  eram de respostas abertas e 
fechadas, com variáveis qualitativas e 
quantitativas. A análise das respostas foi 
realizada por meio de análise estatística de 

distribuição de freqüência e pela avaliação das 
respostas com a percepção dos alunos e do 
docente da disciplina.  

Resultados 
Dos resultados obtidos, 91% dos alunos não 
haviam utilizado o QGIS antes da disciplina e 
87% não haviam utilizado nenhum Sistema de 
Informação Geográfica. Os alunos que 
gostaram do QGIS foram 89% e 11% foram 
indiferentes. Gostaram por ser de grande 
utilidade para seus estudos e formação 
acadêmica, pela diversidade de integração de 
dados e facilidade na utilização das 
ferramentas. No entanto apenas 41% disseram 
que tem a intenção de continuar utilizando o 
QGIS e outros 50% disseram que talvez 
continuem. Os restantes 9% não pretendem 
utilizá-lo. 

Conclusões 
Concluiu-se que há potencial e boa aceitação 
para o uso do QGIS devido às funcionalidades, 
acessibilidade, facilidade no manuseio, na 
utilização, variedades de integrações de dados 
e interação interdisciplinar. Também, trouxe 
aos alunos a percepção da formulação de 
mapas e entendimento da aplicação prática do 
Geoprocessamento.  
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Objetivo 
A presente pesquisa tem por objetivo identificar, 

listar e comentar os periódicos femininos do 

século XIX no Brasil que abordam o tema moda 

e vestuário, uma vez que eles eram as fontes 

de notícia do país e lidos por parte significante 

da sociedade brasileira. 
 

Métodos 
Foi realizado um levantamento bibliográfico a 

partir de livros, artigos e fontes de notícias 

online que possuem conteúdo de história da 

moda e vestuário e história da imprensa 

referente ao período estudado. Para a 

identificação dos periódicos femininos 

brasileiros do século XIX, foi consultada a 

plataforma de pesquisa online da Biblioteca 

Nacional, a Hemeroteca Digital. 

 
Resultados 

Steinberg (1969) afirma que o surgimento dos 

periódicos se deveu à necessidade de 

informação rápida e de entretenimento regular. 

Já no século XIX os periódicos europeus 

tratavam de diversos temas, dentre eles 

destacam-se alguns que caracterizaram os 

periódicos femininos: moda, educação, 

romances e poesias. 

Segundo Braga e Prado (2011) a moda 

europeia influenciava diretamente o vestuário 

brasileiro e o mesmo aconteceu com os 

periódicos femininos nacionais. Quando 

surgiram no século XIX, as informações de 

moda eram baseadas nos vestuários franceses 

e ingleses, principalmente. Como exemplo tem-

se o periódico A Estação (1879) que é a versão 

brasileira do periódico francês La Saison. A 

coluna de moda continuou sendo puramente 

francesa, apenas traduzida para o português 

(COSTA, 2012). 

Levando em consideração o número de 

periódicos femininos da época, poucos 

tratavam de moda; e cada um de uma maneira 

diferente. Os periódicos listados no Anexo 1 

que possuíam uma sessão exclusiva para 

informações de moda e vestuário do século XIX 

são: A Estação, A Mai de Familia, A Mulher, 
Correio das Modas, Jornal das Senhoras, 
Marmota Fluminense, Novo Correio das 
Modas, O Cherubim, O Espelho Diamantino, O 
Espelho Fluminense, Recreio das Senhoras, 
Recreio do Bello-Sexo, O Álbum Semanal. 
 

Conclusão 
Verificou-se que a moda foi um assunto 

relevante à sociedade oitocentista e os 

periódicos atuaram como um primeiro impulso 

para o desenvolvimento da imprensa, tal como 

uma pressão para mudanças rápidas na própria 

moda, de modo a suprir a demanda das leitoras 

por novidades frequentes.  
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Objetivos 
Esta pesquisa tem como objetivos: identificar e 
analisar as demandas relativas ao 
agendamento de consultas por meio da visão 
do usuário e avaliar a lista de espera para 
agendamento de consultas na Atenção 
Primária de Saúde.  

Métodos/Procedimentos 
Estudo de caso realizado em um Centro Saúde 
Escola (CSE), localizado no município de São 
Paulo e contou com 202 usuários que 
procuraram o CSE para agendamento de 
consulta durante 30 dias. Para a coleta de 
dados utilizamos um instrumento contendo 
dados sociodemográficos e perguntas 
semiestruturadas. Os dados coletados foram 
inseridos e analisados estatisticamente na 
planilha do programa Microsoft Office Excel 
2013.  

Resultados 
A média de idade dos entrevistados é de 50 
anos. A maioria é do gênero feminino, casada, 
sem filhos, católica, com nível médio de 
escolaridade e trabalha. Constatamos 
insatisfação no tempo de espera para o 
agendamento e atendimento³. 
Aproximadamente 70% utilizam o CSE 
mensalmente por opção e para a manutenção 
da saúde. Cerca de 81% não tem acesso a 
serviços privados de saúde. A maior parte dos 
entrevistados relaciona a demora do 

atendimento ao número elevado de usuários¹. 
A lista de espera referente a nove meses inclui 
331 registros, sendo que o maior número está 
na faixa etária entre 31 a 60 anos que procurou 
o serviço devido demanda assistencial 
individual. 

Conclusões 
A satisfação do usuário deve ser considerada 
uma ferramenta de gestão². A lista de espera 
deve ser aprimorada visando melhoria na 
satisfação do usuário. 

Referências Bibliográficas 
¹BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Saúde Suplementar, Brasília: CONASS, 2011. 148 

p. (Coleção Progestores – Para entender a gestão 
do SUS, livro 12). Disponível em: 
<http://www.conass.org.br/colecao2011/livro_12.pdf>
. Acesso em: 07 de jun. 2014. 
 

²LARRAÑAGA, Pedro Valdés. Innovaciones 
organizativas en Atención Primaria: líneas de 
futuro. Salud 2000: Atención Primaria, n. 126, Abril 

2010. 
 

³REIS, Regimarina Soares et al. Acesso e utilização 

dos serviços na Estratégia Saúde da Família na 
perspectiva dos gestores, profissionais e 
usuários. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, 

v.18, n.11, Nov. 2013. Disponível em: 
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1413-
81232013001900022&lng=en&nrm=iso>. Acesso 
em: 04 dez 2014. 

Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015 - 13, 14 e 15 de Outubro de 2015 252



CARACTERIZAÇÃO DA FORÇA DO OMBRO DE GINASTAS ATRAVÉS
DE TESTE ISOCINÉTICO
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Objetivos

O objetivo  desta  pesquisa  foi  caracterizar  os
níveis  de força no ombro de ginastas de alto
rendimento, dado que poucos trabalhos foram
encontrados  sobre  tal  temática  [1][2],  que  é
relevante por poder direcionar o ginasta para a
realização adequada de determinado exercício,
de forma segura e eficiente.

Métodos/Procedimentos

A amostra contou com 14 ginastas de elite do
Brasil,  sexo  masculino,  que  executaram teste
isocinético  com  os  movimentos  de  adução  e
abdução  de  ombro,  com  os  cotovelos
estendidos,  na  velocidade  120º/s  (no  modo
concêntrico/concêntrico,  com 5  repetições),  e
em  contração  isométrica  máxima  por  5
segundos, com o braço em abdução lateral a
90º (tal posição e valor temporal determinados
assemelham-se às condições necessárias para
a  execução  correta  do  elemento  de  cristo
realizado  no  aparelho  Argolas,  tornando  o
protocolo  mais  específico).  Os  principais
parâmetros analisados foram o pico de torque,
a potência média e o pico de torque relativo.

Resultados

Os principais resultados são as médias do pico
de torque em contração isométrica (113,9±12
N.m para o braço direito e 109,05±30 N.m para
o  braço  esquerdo),  os  valores  de  potência
média em adução a 120°/s (100,35±4,6 W para
o  braço  direito  e  112,35±12,9  W  para  o
esquerdo) e os valores de potência média em
abdução  na  maior  velocidade  realizada
(187,55±11,1  W  para  o  braço  direito  e
190,9±3,7  W  para  o  esquerdo).  É  possível
observar  que as médias dos picos de torque
nos dois braços, em contração isométrica, são

muito  parecidas,  o  que  é  essencial  pois
elementos da modalidade que exigem elevada
produção de força, como o cristo nas Argolas,
também  necessitam  que  o  ginasta  divida-a
adequadamente entre os seus dois membros.
Um  outro  ponto  é  a  maior  capacidade  dos
ginastas de gerar potência em abdução lateral
de  ombro  do  que  em  adução  lateral,
provavelmente  pelo  fato  deste  último
movimento  estar  mais  relacionado  com
condições  de  produção  de  força  estática  na
modalidade, como é o caso do elemento cristo
nas Argolas, sendo que a abdução de ombros
é mais realizada nos aparelhos em contextos
de  realização  de  força  rápida,  como  por
exemplo no Salto, ou mesmo nas Argolas em
certos elementos (enloque, Yamawaki, etc). 

Conclusão

Os  resultados  servem  como  base  para
caracterizar a força de membros superiores de
ginastas, possibilitando compreender os níveis
necessários  que  estes  precisam  apresentar
para realizar os exercícios citados, necessários
nas suas rotinas de alto nível.
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Objetivo 

O presente trabalho teve como objetivo 
investigar os fatores que desencadearam a 
atual crise hídrica no Estado de São Paulo, 
buscou identificar os possíveis responsáveis 
pelo desencadeamento de tal problema, além 
de realizar análise de experiências similares 
ocorridas em outros países, em especial, a 
crise vivida pela cidade de Nova York na 
década de 1990 e as soluções a curto e longo 
prazo que essa cidade encontrou para sanar a 
crise. 

 
Métodos / Procedimentos 

O procedimento metodológico foi dividido em 
duas partes: primeiramente foi realizado um 
levantamento bibliográfico com foco em 
estudos e pesquisas envolvendo a crise hídrica 
e a segunda parte consistiu na realização de 
trabalho de campo que envolveu entrevistas 
com questionário semiestruturado, direcionada 
a gestores de órgãos públicos ligados a gestão 
da água no Estado de São Paulo e 
especialistas no assunto. A intenção era a de 
obter diferentes visões e posicionamentos 
acerca do tema em questão.  

 

Resultados 
 

Após o levantamento bibliográfico e a 
realização do trabalho de campo, os dados 
coletados foram agrupados e devidamente 
analisados pelo grupo. Dentre as informações 
obtidas, foram evidenciadas  divergências entre 
a compreensão dos gestores e 
pesquisadores/especialistas entrevistados.  
 

 
Conclusões 

Segundo a pesquisa bibliográfica e impressões 
dos gestores e especialistas entrevistados os 
fatores ambientais e sociais contribuíram para 
agravar a crise, porém, após a realização 
dessa pesquisa teórica/prática, concluiu-se que 
além desses fatores, a principal causa para 
desencadeamento da crise hídrica, foi a 
ausência gestores estaduais na promoção de 
políticas públicas e investimentos em áreas 
estratégicas visando garantir a manutenção e 
oferta de água para a cidade e estado de São 
Paulo, a exemplo da experiência da cidade de 
Nova York. 
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Objetivos 
As alterações da pele constituem um problema 
comum durante a gestação e assumem 
importante significado por provocarem 
impactos psicossociais consideráveis na vida 
da mulher 

1,2
. O registro em prontuário é uma 

fonte valiosa de dados e seus propósitos 
incluem a comunicação entre a equipe de 
saúde e o monitoramento da qualidade da 
assistência. A pesquisa objetivou investigar se 
registros de enfermagem referentes à condição 
da pele de gestantes estão sendo realizados 
nos prontuários dos atendimentos do pré-natal 
e qual a qualidade deles. 

 
Métodos/Procedimentos 

Estudo descritivo, retrospectivo e documental 
realizado em um hospital da zona leste de São 
Paulo. A amostra foi composta por 190 
prontuários de gestantes com atendimentos de 
pré-natal no ano de 2013.  O instrumento de 
coleta foi elaborado pelas pesquisadoras e 
fundamentou-se nas cinco etapas da 
sistematização da assistência de enfermagem 
(SAE): histórico (entrevista e exame físico), 
diagnóstico, prescrição, implementação e 
evolução. Para avaliar cada etapa foi 
considerado o layout do formulário, forma de 
preenchimento, conteúdo e carimbo e 
assinatura do responsável. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
EACH - USP. 

Resultados 

Na quase totalidade dos prontuários verificou-
se que os profissionais cumpriram com a 
legislação: efetuaram assinatura e carimbo nos 

registros, escreveram com letra legível e não 

cometeram rasuras. Em relação à pele 
detectou-se ausência de dados fundamentais. 

 
Quadro 1. Dados referentes aos registros sobre 
pele dos prontuários de pré-natal. SP, 2015. 

Conclusões 
O registro sobre condições e cuidados da pele 
na gestação encontra-se falho, sendo 
imprescindível que medidas de educação 
continuada e sensibilização dos profissionais 
sejam adotadas para assegurar a qualidade do 
cuidado.  
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Objetivos
    É notória a evolução dos meios de representação do

espaço (mapas) devido às novas tecnologias de acesso
à informação por meio da Internet. Isso fez surgir uma
nova cartografia, especializada para Internet, conhecida
como  Neocartografia  ou  Cybercartografia.  Por  outro
lado,  há  pouca  disponibilidade  de  mapas  públicos  do
Parque  Ecológico  do  Tietê  (PET).  Neste  contexto,  os
objetivos desta pesquisa são: a) contribuir com mapas
para melhorar a gestão ambiental e monitoramento do
PET; b) Levantar a demanda de mapas dos funcionários
do  PET para  seu  trabalho  diário;  c)  contribuir  com a
difusão  de  mapas  públicos;  d)  contribuir  com  a
experiência  de  mapeamento  para  melhorar  a
metodologia de produção de mapas livres e abertos na
Internet  de  forma  voluntária.  Dada  a  complexidade  e
tamanho do PET, o objetivo é mapear o necessário. 

Metodologia
A área de estudo é o Parque Ecológico do Tietê (PET)
Núcleo  Eng.  Goulart.  Foi  realizada  uma  revisão
bibliográfica  para  apoiar  o  trabalho.  Foi  realizado  um
mapeamento  básico  inicial  e  teste  do  sistema
OpenStreetMap (OSM) para o propósito do trabalho. O
OSM  é  um  sistema  que  opera  com  informações
geográficas  geradas  e  atualizadas  pelos  próprios
usuários, sem direitos autorais e de livre acesso e uso.
Foi  realizado  um  levantamento  qualitativo  através  de
questionários  semiabertos  sobre  as  demandas  de
mapas dos funcionários e usuários do PET. 

Resultados
Parte da área do PET foi mapeado no OSM com mais
detalhes  (Figura  2)  do que se encontrava  na Internet
anteriormente ao trabalho (Figura 1).

Foi  possível  obter  um  panorama  das  dificuldades  e
necessidades  de  mapas o  que  apontou  que  usuários
das  trilhas  de  caminhadas  demandam  saber  sua
localização, informação de distância e acesso. Apontou,
também, a demanda dos funcionários por um mapa com
a delimitação  precisa  do  PET,  a  fim  de  monitorar  as
ocupações  irregulares.  Ainda,  identificou  demanda  do
Centro  de  Recuperação  de  Animais  Silvestres,
localizado  no  PET,  para  controle  da  localização  da
fauna. 

Conclusões
Pode-se concluir que a) mapas são importantes e úteis
para  os  funcionários  em  seu  trabalho  diário;  b)  as
principais demandas são: 1) localização e orientação; 2)
monitoramento;  c)  é possível  a contribuição voluntária
com mapas para uso pelos funcionários e gestores do
PET  através  do  sistema  OpenStreetMap;  d)  O
mapeamento impõe algumas dificuldades relacionadas
à complexidade e ao tamanho do PET e acredita-se que
é  necessária  a  participação  dos  funcionários  no
mapeamento; e) houve progresso na difusão de mapas
abertos  na  internet,  benefício  este  que  se  estende  à
sociedade de um modo geral,  incluso os visitantes do
PET. Finalmente, pode-se dizer que houve uma troca de
experiência positiva entre funcionários do parque e os
envolvidos nesta pesquisa. 
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Figura 2: PET depois do 
mapeamento

Figura 1: PET antes do 
mapeamento
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Objetivos 
O objetivo deste projeto é investigar as 
especificidades do figurino na dança 
contribuindo para o maior entendimento da 
roupa cênica em movimento de dança. 

Métodos/Procedimentos 
A análise metodológica utiliza o método 
descritivo/explicativo e exploratório para 
analisar a relação entre corpo e o traje de 
dança vem se ao longo da história da dança. O 
estudo será estruturado de forma a abranger 
caráter documental e exploratório. A partir da 
análise dos dados coletados, fazer a 
delimitação das especificidades da roupa em 
movimento, estabelecendo termos técnicos.  

Resultados 
Ao pensar no desenvolvimento do traje de 
dança temos antes que considerar as 
implicações do vestir um corpo que dança e a 
complexidade deste corpo como suporte da 
criação. Assim, o corpo no qual nos 
aprofundamos na primeira etapa da pesquisa é 
o corpo que se movimenta expressivamente, o 
corpo dançante.  Entender o corpo dançante 
para saber ler os movimentos de uma 
coreografia é algo que, aqui, mostra-se 
inerente ao desenvolvimento do traje de dança. 
Pois o corpo dançante ao manipular os 
movimentos, se insere num jogo entre sua 
forma e a forma de tudo o que o envolve, 
incluindo aqui o espaço do movimento e 
principalmente o traje que veste este corpo.  
Assim, desenho do figurino passa a ser 
compreendido no estado de motricidade onde a 

modelagem do traje, se desenha com o 
movimento do corpo. 
 

Conclusões 
O figurino então, no contexto de uma 
coreografia, atua no corpo e no espaço de 
forma auxiliar o desenhar do corpo para no 
espetáculo da dança e simultaneamente é 
desenhado a cada movimento. O figurinista 
deve dar igual atenção á esses dois aspectos.  
Assim, percebemos como se configure o 
diálogo elementar entre coreógrafo e figurinista. 
As especificidades do traje de dança são então 
percebidas a partir do olhar atento ao corpo 
dançante, de onde o figurinista pode obter 
elementos fundamentais á criação do traje que 
beneficie esse corpo.  
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Objetivos 
O objetivo do presente estudo foi mensurar o 
desempenho em habilidades motoras 
fundamentais e comparar os resultados entre 
os sexos e faixas etárias em escolares da rede 
pública de ensino da zona leste da cidade de 
São Paulo. Apontamos então a relevância 
desse tipo de estudo em grandes centros 
urbanos, uma vez que são pouco explorados e 
podem apontar déficits motores com intuito de 
encaminhamento a programas de intervenção, 
que venham a reverter o quadro. 

Métodos/Procedimentos 
Participaram desse estudo transversal, 
crianças com faixa etária entre 3 e 10 anos de 
idade, moradoras do bairro de Ermelino 
Matarazzo – estado de São Paulo. A amostra 
total constituiu 529 crianças. Para avaliar a 
competência motora foi utilizado o Test of 
Gross Motor Development – Second Edition 
(TGMD-2) proposto por Ulrich (2000). Os 
escores reportados no teste incluem dados 
brutos, padronizados e percentis para cada 
uma das duas escalas do TGMD-2.   

Resultados 
Identificamos diferença estatisticamente 
significante apenas no percentil de 
manipulação de objetos, com os meninos 
apresentado melhor resultado. Houve 
diferenças estatísticas significativas entre as 
faixas etárias, sempre com desempenho 
superior nas idades iniciais e piora em idades 
avançadas. Houve expressiva queda em todas 
as habilidades, especialmente em idades a 
partir dos 7-8 anos. A maioria dos escolares 
apresentou resultados abaixo do percentil 30 
(Figura 1) na classificação original do TGMD-2 

(Ulrich, 2000), com 53,2% das meninas e 49% 
dos meninos nessa classificação.  
 

Classificação Idade 

 3-4 5-6 7-8 8-9 

Muito pobre (percentil<15) 13,8% 23,3% 75,7% 95,2% 

Pobre (percentil 15-30) 19,1% 33,1% 20,5% 4,8% 

Adequada (percentil >30) 67% 47,6% 3,8% 0% 

 
Figura 1 – Porcentagem de crianças de acordo com a idade 

e classificação do percentil no TGMD-2 Total. 

Conclusões 
Houve um elevado percentual de escolares 
com baixa competência motora e estabilização 
de desenvolvimento motor a partir de 7-8 anos.  
A estabilização a partir dessa idade foi 
observada em maior parte nos meninos. 
Subentende se então que há efeito acumulativo 
de aprendizagem motora ineficiente no 
decorrer da pré-escola, refletindo 

desfavoravelmente no ensino fundamental.  
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Objetivos 

Recentemente, a expectativa de geração de 

eletricidade por fusão nuclear por confinamento 

inercial a laser foi renovada após reportarem-se  

reações de fusão que ocorreram com ganho 

energético [1]. Embora promissores, os resultados 

ainda estão distantes da concretização da fusão 

como fonte de eletricidade e ainda é necessário 

desenvolver estudos que maximizem o 

acoplamento entre o laser e o plasma de fusão. 

Uma das estratégias que maximizam o ganho de 

energia do laser é via construção de superfícies não 

lisas, compostas por nanotubos [2]. Apresentamos 

um conjunto de simulações destinadas a investigar 

as propriedades geométricas da absorção 

energética por um plasma. 

Métodos/Procedimentos 
Nossas simulações foram realizadas com o software 

FLASH [3]. Consideramos a incidência de um feixe 

laser num disco sólido de alumínio cuja superfície 

pode apresentar nanofios. Antes de atingir o disco o 

feixe atravessa uma região de Hélio. Consideramos 

um pulso laser de 1 ns e potência de 500 GW. 

Analisamos comparativamente a absorção por uma 

superfície lisa e uma contendo 5 nanotubos. 

Resultados 
A figura 1 apresenta a absorção energética pelo 
alvo, comparando a condição em que não há 
nanotubos (vermelho) com a presença de 
nanotubos (verde).  A introdução dos nanotubos 
incrementa a absorção energética pelo alvo por 
um fator 2. Novas simulações considerando 
variações na geometria do alvo estão em 
andamento. 

 

Figura 1 – Absorção energética pelo alvo. 

Conclusões 
O laser, ao interagir com o plasma, penetra por uma 
camada fina. Isto faz com que a área da superfície 
interagente com o laser seja determinante para 
absorção de energia pelo plasma. De fato, ao 
incrementarmos a superfície de contato pela 
construção de nanotubos no alvo, observamos um 
aumento na energia depositada pelo laser sobre o 
alvo. Isto sugere a análise de outras geometrias para 
o alvo que permitam a maximização da absorção 
energética. 

Bibliografia 
[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] .http://www.flash.uchicago.edu/site/ 

Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015 - 13, 14 e 15 de Outubro de 2015 259



MULHERES DA TERRA: diálogo com parteiras tradicionais

Elizabete Franco Cruz, Mayara Boareto Rocha

Escola de Artes, Ciência e Humanidades / Universidade de São Paulo

betefranco@usp.br, mayaraboaretto@gmail.com

Objetivos

O  objetivo  principal  desta  pesquisa,  foi  de 
buscar compreender o sentido que as parteiras 
tradicionais  atribuem  ao  trabalho  que 
desenvolvem  no  âmbito  do  cuidado  com  a 
saúde. 

Métodos/Procedimentos

Em  primeiro  lugar,  realizou-se  uma  pesquisa 
qualitativa  através  de  entrevistas  semi-
estruturadas  que  foram  realizadas  para  a 
confecção de um documentário para o mesmo 
projeto,  ainda  em andamento.  Observando  a 
riqueza  existente  no  material,  a  autora 
aproveitou o conteúdo das entrevistas para a 
realização  deste  estudo.  Posteriormente,  as 
entrevistas foram transcritas,  categorizadas, e 
analisadas sob a luz da literatura científica. Os 
nomes  verdadeiros  das  parteiras  foram 
alterados  para  nomes  de  árvores,  a  fim  de 
resguardar suas identidades.

Resultados

Observamos  que  o  sentido  atribuído  ao  ser 
parteira,  corresponde  à  elementos  multi-
fatoriais que se mesclam e interagem entre si, 
formando  o  que  caracterizamos  por  um 
mosaico  expresso  através  de  múltiplos 
significados. O trabalho realizado pela parteira 
tradicional, é uma atividade que aparece sendo 
muito  antiga  exercida  na  história  da 
humanidade,  e  que  se  faz  presente  em 
diferentes  países  e  civilizações.  Nesta 
pesquisa,  observamos  alguns  pontos 
relevantes:   os  saberes  das  parteiras  são 
transmitidos de maneira transgeracional, entre 
mulheres  da  mesma  família  ou  região,  e 
portanto  se  caracteriza  como  um  trabalho 
eminentemente  feminino;  o  ofício  é  expresso 

como  inspirado  em  valores  humanitário,  e 
tecido  por  concepções  relacionadas  com 
elementos da natureza  e  da religiosidade. 
Sua  práticas  são  orientadas  por  uma 
conjugação  que  a  OMS  caracteriza  como 
medicina  tradicional,  e  cuja  importância  vem 
sendo cada vez mais reconhecida. 
Além  disso,  dificuldades  apresentadas  como 
um  trabalho  informal  não  remunerado,  nem 
reconhecido  pelas  autoridades,  também 
emergiram neste estudo.

Conclusões

Foram  reconhecidos  muitos  elementos  em 
comum encontrados nesta pesquisa,  tanto no 
discurso de cada parteira,  como em algumas 
perspectivas  que  foram  encontradas  no 
levantamento  bibliográfico.  Observamos 
através deste estudo, a consideração histórica 
atribuída  aos  saberes  das  parteiras 
tradicionais, e também a importância social que 
desempenham em muitos lugares do Brasil do 
do  mundo.  Por  outro  lado,  foram 
problematizadas algumas capturas de gênero, 
que  transmitem conceitos  onde  se  associa  o 
cuidado com parto com valores maternos, e o 
evento em si, como um processo natural, e que 
nesse  sentido  busca  'normatizar'  como  uma 
condição feminina,  ignorando outros aspectos 
que não sejam o fisiológicos.
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Homossexualidade na Educação Infantil
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Escola de Artes, Ciências e Humanidades; Universidade de São Paulo

paloma.ortolani@usp.br e carolinelethicia@hotmail.com 

Objetivos

O  trabalho  buscou  estudar  como  a 
homossexualidade  é  tratada  nas  escolas  de 
nível  primário  e  como  as  crianças  da  nova 
geração  constituem  suas  visões  sobre  os 
modelos familiares. Devido aos altos índices de 
homofobia,  o  trabalho  também  visou 
compreender  possíveis  causas  de 
comportamentos homofóbicos. 

Métodos / Procedimentos 

O  trabalho,  de  natureza  qualitativa,  foi 
composto por crianças de cinco a sete anos de 
idade  e  professores  de  escolas  de  ensino 
primário,   do  Jardim  Keralux,  zona  Leste  de 
São  Paulo.  O  método  utilizado  com  os  5 
professores foram entrevistas individuais, com 
apoio  de  roteiros,  gravadas  e  analisadas  a 
partir  do discurso do sujeito coletivo.  Com os 
estudantes  foram  utilizadas  imagens  com 
diversos tipos de modelos familiares, onde as 
quatro  crianças  entrevistadas  ficaram  livres 
para  dizer  quais  imagens  elas  identificavam 
como  família.  Todos  menores  foram 
autorizados pelos  seus  responsáveis  legais  a 
participar do trabalho.

Resultados

O  tema  homossexualidade  não  é  abordado 
diretamente nas escolas de nível primário, mas 
quando  os  educadores  são  questionados 
realizam-se  rodas  de  conversas,  onde  os 
professores e  os alunos conversam sobre as 
diferentes realidades. Os professores também 
relataram  que  visam  desconstruir 
padronizações  de  brinquedos  e  cores  pré-
definidos  para  cada  gênero,  pela  cultura 
dominante, assim como aboliram o dia dos pais 

e  das  mães,  em  função  das  várias  formas 
familiares já existentes. O tema sexualidade, de 
uma forma geral,  é  mais  presente  do  que  a 
questão  da  homossexualidade  nesta  faixa 
etária, segundo relato dos docentes. Em geral, 
as  imagens  de  casais  heterossexuais  eram 
identificadas  como  família  pelas  crianças 
entrevistadas;  casais  homoafetivos  do gênero 
masculino eram vistos como apenas amigos; já 
casais homoafetivos do gênero feminino eram 
vistos   como família,  possivelmente  pelo  fato 
das crianças,  em sua maioria,  serem criadas 
por tias, vizinhas e avós. Pais solteiros, assim 
como  um  avós,  também  foram  identificados 
como família.

Conclusões

 Através das entrevistas as crianças foram tidas 
como  “puras”,  no  sentido  de  não  possuírem 
uma construção definida ou preconceituosa de 
modelos  familiares,  assim  como  não 
associarem  brinquedos  e  cores  mais 
apropriados  a  certo  gênero.  A  escola  em 
questão  está  bem  preparada  para  lidar  com 
eventuais  dilemas  éticos  relacionados  à 
homossexualidade,  através  da  boa  formação 
de seus profissionais e forma de lidar com os 
conflitos.
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Objetivos 

Nesta pesquisa buscou-se informações quanto 
ao atendimento das casas noturnas para 
cadeirantes, como seguimento das normas 
básicas de acessibilidade, analisando a visão 
que o público em geral e, principalmente, a 
opinião dos cadeirantes quanto à diversão 
noturna, se os mesmos se utilizam deste 
segmento de lazer e quais são os maiores 
obstáculos enfrentados nestes momentos. 

Métodos/Procedimentos 

Com base nas visitas técnicas realizadas nas 
casas noturnas: Gillan’s In English Rock Bar e 
Manifesto Bar, foram aplicados questionários e 
entrevistas (online e presencial) para pessoas 
deficientes e não deficientes.  As visitas a estes 
locais consistiram na análise das Normas 
Básicas de Acessibilidades do Manual da 
Prefeitura de São Paulo, baseado na NBR 
9050 da ABNT, observando se estas normas 
estão sendo cumpridas. 

Resultados 

Através das visitas realizadas em ambas as 
casas noturnas e das respostas coletadas com  
cadeirantes e não cadeirantes foi possível 
notar, na percepção dos mesmos, que as duas 
casas noturnas da cidade de São Paulo não 
possuem acessibilidade suficiente e, 
aparentemente, não é de conhecimento dos 
estabelecimentos que as normas devem ser 
seguidas, resultando na diminuição da 

frequência de cadeirantes nesses locais.  Outro 
problema relacionado refere-se à forma como 
chegar ao local, assim como o retorno à 
residência, dependente de um transporte 
público adaptado - algo comentado com 
frequência pelos entrevistados. 

Conclusões 

A questão primordial consistiu em identificar os  
obstáculos revelando que nem sempre o lazer 
noturno é acessível a todos. Tendo em vista 
que uma porcentagem considerável da 
população brasileira é composta por 
cadeirantes, é imprescindível que os locais 
tenham acessibilidade adequada para 
comportar e atender tal parcela. Porém notou-
se que as casas noturnas analisadas não 
possuem infraestrutura satisfatória, de modo 
que não seguem as normas NBR. 
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PRECONCEITOS ENTRE CURSOS DA UNIVERSIDADE PÚBLICA

Autores: Bento, Giulia D. e Santos, Lucas S.

Orientadoras: Lee, Cristina L. e Marinho, Cléria 
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giiiiuduarte@hotmail.com     / lucasgomess500@outlook.com

Objetivo:  Explorar  as  diversidades  dos 
preconceitos e tabus subjugados nos cursos de 
Obstetrícia,  Sistema  de  Informação,  Gestão 
Ambiental e Têxtil e Moda, da Universidade de 
São  Paulo.  Visa  diagnosticar  padrões  pré-
estabelecidos  de  pré-conceitos  presentes  no 
cotidiano  da  universidade  e  demonstrar  a 
dimensão deste problema. 

Métodos  /  Procedimentos:  Foi 
elaborado  um  questionário  semi-estruturado, 
com predominância de perguntas fechadas de 
múltipla escolha, no qual se abordou assuntos 
como drogadição, preconceito de gênero, racial 
e  LGBT,  onde  foram  considerados:  curso, 
idade,  formação  escolar  e  sexo.  Este 
questionário foi entregue a 74 graduandos do 
3º ano, de ambos os sexos dos cursos citados 
acima, da  Escola  de  Artes  Ciências  e 
Humanidades.  Estes  cursos  representam  as 
três  grandes  áreas  (exatas,  humanas  e 
biológicas). 

Resultados:

Figura 1: Preconceitos nos diferentes cursos.

No  curso  de  S.I  ocorreram  mais  atos  de 
sexismo  em relação  a  mulher,  decorrente  do 
maior  número  de  homens.  O  fato  de  não 

ocorrer  com  muita  frequência  atos  de 
LGBTfobia  não  implica  em  que  eles  não 
existam.  Uma  possível  explicação  para  essa 
ausência é de que não exista uma população 
significativa de LGBT’s no curso. No curso de 
Gestão Ambiental os alunos relataram um forte 
preconceito  com  o  uso  de  drogas,  como 
maconha,  por  exemplo.  O  fato  de  serem 
chamados  de  “ecochatos”  e  hippies  foram 
citados  na  pesquisa.  Vários  estudantes 
relataram incômodos por serem associados a 
esses pré-conceitos, além de serem criticados 
pelas roupas que utilizam. Nos cursos de Têxtil 
e  Moda  e  Obstetrícia  fica  visível  a  opressão 
que os alunos do sexo masculino sofrem. Há 
também  os  atos  de  LGBTfobia  pela  maior 
prevalência de homossexuais nos dois cursos. 
O racismo se apresenta em todos os cursos de 
maneira homogênea.

Conclusões:  Os  dados  confirmam  as 
hipóteses  relatadas  no  cotidiano  dos  alunos, 
assim como aponta novos  pré-conceitos,  não 
tão  difundidos.  Importante  ressaltar  que  os 
resultados  encontrados  foram  pré-conceitos 
vistos sob o olhar de outras pessoas de fora do 
curso,  mas  que  incomodam  o  estudante  do 
curso  em  questão.  Implicações  relacionadas 
aos  direitos  humanos  e  cidadania  fazem-se 
necessárias.

Referência Bibliográfica Principal:
(1) Costa D.M.C. Descortinando a Homofobia, 
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Análise do modelo de Widom-Rowlinson em domínios finitos
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Objetivos
Apresentaremos uma análise  da  dinâmica  do
modelo  de Widom-Rowlinson em um domínio
de tamanho finito e variável. Neste modelo,  q-
tipos de partículas interagem via um potencial
repulsivo  do  tipo  “caroço-duro”.  As  partículas
são  classificadas  em  níveis  de  tolerância,
sendo  as  que  apresentam  os  menores
diâmetros de exclusão as mais tolerantes.  As
partículas nascem e morrem de acordo com um
processo  de  Poisson,  havendo  também  a
possibilidade de reações, em que partículas de
um tipo transformam-se em partículas de outro
tipo,  dependendo  de  sua  vizinhança.
Recentemente,  demonstrou-se  que  o  modelo
WR  prevê  que  as  partículas  mais  tolerantes
predominarão  na ocupação do espaço  se  for
tomado um volume infinito, a altas fugacidades.
Investigamos  o  modelo  WR  na  condição  em
que  o  volume  têm tamanho  finito  e  variável,
visando compreender os efeitos de borda e sua
influência na ocupação do domínio quando em
regime  estacionário.  Com  isso  podemos
analisar  os  tempos  críticos  envolvidos  na
dinâmica do modelo.

Métodos/Procedimentos
Simulamos  o  modelo  WR  utilizando  um
processo  de  Markov  em  uma  grade
bidimensional.  Cada  nó  i,  pode  assumir  um
estado  s_i=0,  1,  2,  3.  O  estado  vazio
corresponde  a  s_i=0 e  os  estados  restantes
consistem  na  ocupação  do  sítio  por  uma
partícula  de tipo 1,  2,  ou 3.  A cada iteração,
sorteamos  um  sítio  i,  de  acordo  com
distribuição  uniforme,  e  varremos  sua
vizinhança  para  verificar  as  transições
permitidas.  Então,  de acordo com a regra de

seleção,  estabelecemos  as  transições
possíveis ao sítio i. 

Resultados

Figura 1: Ocupância num volume finito.

Consideramos um domínio finito cujas bordas
são  ocupadas  por  partículas  de  dois  tipos
distintos, fixas e separadas por uma distância
dada.  Nessa  configuração  as  partículas  de
borda  induzem  a  ocupância  do  domínio,
podendo  ocorrer  de  partículas  menos
tolerantes predominarem.   

Conclusões
Em  domínios  finitos  de  tamanhos  variáveis
observamos transições de fase induzidas pelas
partículas  de  borda.  Assim  eventualmente,
mesmo as partículas menos tolerantes podem
prevalecer no domínio. 

Referências Bibliográficas
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Model with q Particle Types. J. Stat. Phys. 159
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Estudo sobre a desorientação causada pela estrutura de mapas 
conceituais: implicações para a aprendizagem de conceitos químicos 
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Introdução e Objetivo 
Os mapas conceituais (MCs) são 
organizadores gráficos que representam o 
conhecimento e facilitam a aprendizagem 
significativa (Novak 2010). Os MCs digitais vem 
sendo utilizados como material de ensino, 
porém, a disposição visual dos conceitos em 
uma rede altamente integrada e sem hierarquia 
causam desorientação. De acordo com a 
Teoria da Carga Cognitiva, a desorientação 
pode levar o aluno a uma situação de 
sobrecarga dificultando a aprendizagem 
(Sweller, Ayres e Kalyuga, 2011). O objetivo 
desse estudo é avaliar diferentes tipos de 
estrutura dos MCs, com ou sem cor, para 
minimizar a desorientação durante a sua 
leitura. A hipótese é de que a cor só minimizará 
a desorientação se a estrutura do MC for 
hierárquica. 

Procedimentos de Pesquisa 
Os participantes foram separados em 6 
condições experimentais para avaliar o uso da 
cor (com e sem) e do tipo de estrutura 
(hierarquia em árvore, cíclica ou não 
hierárquico) na aprendizagem de química. O 
procedimento de coleta de dados envolveu: 
pré-teste, leitura do MC com rastreamento do 
olhar, pós-teste e esforço mental nas tarefas. A 
análise dos dados compara estatisticamente as 
condições experimentais a partir do: (i) 
desempenho no pré e pós-testes, (ii) esforço 
mental, (iii) tempo e contagem de fixação e 
observação durante leitura do MC. 

Resultados (parciais) 
Até o momento foram coletados dados de dois 
participantes por condição experimental (n=12). 

Resultados parciais mostram que alunos que 
leram o MC com cor e hierarquia cíclica 
(CCHC) apresentam maior foco com menor 
esforço mental quando comparados aos alunos 
que leram o MC sem cor não-hierárquico 
(SCNH) (Figura 1). 

(a) 
 

  (b) 
Figura 1: Gráficos de calor obtidos durante o 
rastreamento do olhar de alunos nas condições: (a) 
CCHC e (b) SCNH. Áreas em vermelho indicam 
maior foco e atenção. 
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ANÁLISE DAS TRANSIÇÕES DE FASE NUM MODELO DE WIDOM-
ROWLINSON EM UM DOMÍNIO FINITOS
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Objetivos
Recentemente foi  demonstrado que o modelo
de  Widom-Rowlinson  (WR)  a  até  4  tipos  de
partículas  interagentes,  com  dinâmica  num
domínio  infinito,  prevê  a  predominância  das
partículas  “mais  tolerantes”.  Aqui,  a  interação
entre as partículas é dada por um potencial de
caroço-duro entre partículas de tipos distintos e
são consideradas mais tolerantes as partículas
que exibem os menores diâmetros de exclusão.
Neste  trabalho  investigaremos  os  efeitos  de
volumes finitos e condições de borda sobre a
ocupância do domínio sob a condição em que
partículas  de  tipos  distintos  obedecem  um
único  processo  de  Poisson  de  nascimento  e
morte.

Métodos/Procedimentos
Para  realizar  nossa investigação,  utilizaremos
simulações  computacionais,  considerando  a
dinâmica de WR como um processo de Markov.
Construímos uma grade bidimensional, em que
cada nó  i, pode assumir um estado  si=0,1,2,3.
O  estado  vazio  corresponde  a  si=0 e  os
estados restantes  consistem na  ocupação do
sítio por uma partícula de tipo 1, 2, ou 3. A cada
iteração, sorteamos um sítio  i, de acordo com
distribuição  uniforme,  e  varremos  sua
vizinhança  para  verificar  as  transições
permitidas.  Então,  de acordo com a regra de
seleção,  estabelecemos  as  transições
possíveis ao sítio i, de acordo com as regras do
modelo WR.

Resultados
Na  figura  apresentamos  a  ocupância  de  um
dominío finito, no regime estacionário, quando
este  é  circundado  pelas  partículas  menos

tolerantes. Note-se que nesse caso, o domínio
será ocupado pelas partículas de tipo 3,  que
são as menos tolerantes.

Figura 1: Ocupância de um domínio finito com
bordas ocupadas pelas partículas menos tolerantes.

Conclusões
Vemos que para domínios finitos, há transições
de  fase  induzidas  pelas  partículas  de  borda.
Isso pode inclusive levar as partículas menos
tolerantes a prevalecer no domínio finito.
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[1]  Widom,  B.,  Rowlison,  J.S.  New model  for
the study of  liquid–vapor phase transitions.  J.
Chem. Phys. 52, 1670–1684 (1970)
[2] Mazel, A., Suhov, Y., Stuhl, I. A Classical WR
Model with q Particle Types. J. Stat. Phys. 159,
2015
[3]  Mazel,  A.,  Suhov, Y.,  Stuhl,  I.,  Zohren,  S.
Dominance  of  most  tolerant  species  in  multi-
type lattice Widom-Rowlinson models.  J.  Stat.
Mech. 2014

Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015 - 13, 14 e 15 de Outubro de 2015 266



Efeitos de fugacidade variável no modelo de Widom-Rowlison
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Objetivos
O modelo de Widom-Rowlison(WR) é dedicado
a dinâmica de um sistema composto por q-tipos
de  partículas  interagentes  por  um  potencial
repulsivo do tipo caroço-duro,  num espaço. A
fugacidade do sistema pode ser distribuída de
maneira  não  uniformemente  os  tipos  de
partículas fazendo com que a probabilidade de
nascimento de certos tipos de partículas seja
maior  que de  outros.  Essa  modificação  pode
induzir transições de fase, avaliadas em termos
da  ocupância  do  volume  ocupado  pelas
partículas.  Aqui  investigamos  o  regime
estacionário do modelo WR num espaço finito
sob influência da borda.

Métodos/Procedimentos
Realizamos  simulações  computacionais  do
modelo  WR  via  processos  de  Markov.
Construímos  uma  grade  bi-dimensional,  em
que cada nó i, pode assumir um estado s_i=0,
1, 2, 3. O estado vazio corresponde a s_i=0 e
os  estados restantes  consistem na  ocupação
do sítio por uma partícula de tipo 1, 2, ou 3. A
cada iteração, sorteamos um sítio  i, de acordo
com  distribuição  uniforme,  e  varremos  sua
vizinhaça  para  verificar  as  transições
permitidas.  Então,  de acordo com a regra de
seleção,  estabelecemos  as  transições
possíveis ao sítio i. 

Resultados
Tomando-se as fugacidades das partículas de
tipo 1,  2,  3 com  p1>p2>p3,  observamos que,
para a diferença 

p1−p3=δ (1)
há  predominância  da  partícula  do  tipo  1  no
domínio, a despeito de sua borda ser ocupada
por partículas de tipo 3. Sob essa condição, e

com o δ=0, note que haveria predominância do
tipo 3 no domínio.

Figura 1:  Gráfico de ocupância de uma simulação
com  a  borda  preenchida  com  a  partícula  menos
tolerantes(linha azul). Onde o eixo Y é a fração do

domínio ocupada pela partícula e X os valores de δ.

Conclusões
Transições  de  fase  no  modelo  WR,  em
domínios finitos, podem ser determinadas pelas
condições de borda. Todavia, a introdução de
fugacidade  variável  pode  compensar  o  efeito
de  borda,  levando  o  domínio  a  ser  ocupado
predominantemente  por  partículas  que  não
estejam na borda.

Referências Bibliográficas
[1]  Widom,  B.,  Rowlison,  J.S.  New model  for
the study of  liquid–vapor phase transitions.  J.
Chem. Phys. 52, 1670–1684 (1970)
[2] Mazel, A., Suhov, Y., Stuhl, I. A Classical WR
Model with q Particle Types. J. Stat. Phys. 159,
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[3]  Mazel,  A.,  Suhov,  Y.,  Stuhl,  I.,  Zohren,  S.
Dominance  of  most  tolerant  species  in  multi-
type lattice Widom-Rowlinson models.  J.  Stat.
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Avaliação de Algoritmos de Seleção de Conteúdo 

 usando Gaze Tracking 
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Objetivos 
Uma das questões fundamentais do projeto e 
desenvolvimento de artefatos de Geração de 
Língua Natural (GLN) é a de como avaliá-los. 
Com este propósito, o presente projeto propõe 
um estudo das técnicas e ferramentas de 
rastreamento do olhar, e sua aplicação na 
avaliação de algoritmos e seleção de conteúdo 
para GLN. 

Métodos/Procedimentos 
Foi projetado um experimento para exibir a 
sujeitos humanos uma série de 32 imagens de 
estímulo como na Figura 1, e rastrear o 
movimento de seus olhos com uso de um eye 
gaze tracker. As imagens são formadas por 
estrelas que variam quanto ao formato (7 ou 8 
pontas) e conteúdo (letras ou números), 
refletindo diferentes graus de dificuldade de 
reconhecimento. O rastreamento é realizado 
desde o momento em que a expressão de 
referência (e.g., “a estrela de 8 pontas”) é 
apresentada, até o sujeito localizar o objeto-
alvo indicado (i.e., a estrela com o rótulo 'A').  

Figura 1: Imagem de estímulo 

Resultados 
Foi realizado um experimento-piloto com quatro 
voluntários que levaram em média 5 minutos 
para identificar as 32 imagens. O conjunto de 
dados obtido será posteriormente analisado 
para definir a sequência de objetos examinado 
pelo participante, e o tempo gasto em cada um.  

Conclusões 
Os dados coletados no experimento permitirão 
o teste de hipóteses referentes ao esforço 
cognitivo exigido para identificação de 
diferentes formas de referência. Este estudo 
possui caráter exploratório, e representa, até 
onde temos conhecimento, uma primeira 
iniciativa de uso de técnicas de rastreamento 
de olhar para a geração de textos do Português 
Brasileiro. Futuramente, pretende-se expandir o 
uso da técnica para experimentação em GLN e 
PLN, e para avaliação de outros artefatos 
computacionais desenvolvidos para estas 
áreas. 

Referências Bibliográficas 
Krahmer, E. and van Deemter, K. (2012). 
Computational generation of referring 
expressions: A survey. Computational 
Linguistics, 38(1):173–218. 
Morimoto, C. H. and Mimica, M. R. M. (2005). 
Eye gaze tracking techniques for interactive 
applications. Computer Vision and Image 
Understanding, 98:4–24. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DA EFICÁCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DAS LINHAS AZUL E AMARELA DO METRÔ DE SÃO PAULO 

Camila Faria de Castro, Bruno Salerno Rocha, Lucas Ferrari Ferro 
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camila.faria.castro@usp.br 

Objetivos 
O objetivo deste trabalho é comparar as 
operações entre duas linhas da malha 
metroviária da cidade de São Paulo, a Linha 1-
Azul, operada pela Companhia do 
Metropolitano de São Paulo (Metrô) e a Linha 
4-Amarela, operada pelo consórcio privado 
ViaQuatro, visando-se verificar o impacto que o 
tipo de operação, privada ou estatal, exerce na 
experiência dos usuários. As duas linhas foram 
construídas pela Companhia do Metropolitano 
de São Paulo considerando-se as melhores 
referências tecnológicas das épocas de 
construção e, portanto, a tecnologia não foi 
considerada como um diferencial. 

Métodos/Procedimentos 
O levantamento dos dados relacionados a cada 
variável de comparação se concentrou na 
análise de material teórico e literatura 
especializada disponível sobre o tema, bem 
como resultou de pesquisa de campo nas 
empresas, com a aplicação de um questionário 
às áreas específicas. Consideraram-se como 
variáveis de comparação a administração, 
acessibilidade, limpeza, manutenção, 
operacionalização, resolução de problemas e, 
entre outros, segurança das linhas estudadas.  

Resultados 
Ambas as linhas mostraram-se igualmente 
eficientes no que diz respeito à prestação de 
serviços e resolução de problemas, 
considerando-se a especificidade e 
organização dos processos conduzidos em 
todas as áreas consideradas. No aspecto 
operacional, se por um lado a Linha 1 abarca 
um trajeto maior e, por isto, atende um volume 

maior de usuários, por outro apresenta menor 
investimento na readequação tecnológica em 
prol da melhoria de sua prestação de serviços, 
fazendo-se necessária, por exemplo, a inclusão 
de estruturas para acessibilidade em todas as 
estações e alocação de mais funcionários para 
atuação direta com o público. No aspecto 
administrativo, o Metrô de São Paulo é 
autossuficiente, com investimento do Estado 
apenas para expansão das linhas. Entretanto, 
no caso da Linha 4, aspectos contratuais 
preveem o investimento direto do Estado 
quando a arrecadação for inferior em relação à 
inicialmente prevista.  

Conclusões 
Ainda que seja quase senso comum dizer que 
o que é mais moderno é mais eficiente, 
nenhuma das linhas em estudo se destacou de 
forma predominante. Além do fator 
modernidade, as diferenças na gestão público-
privada se direcionam prioritariamente para o 
aspecto administrativo, fazendo-se notar 
vantagens mais significativas na gestão pública 
em relação à privada na Malha Metroviária de 
São Paulo, uma vez que o lucro da linha 
privada está garantido com o uso do dinheiro 
público, enquanto os lucros da linha pública por 
si só já movimentam o sistema. 

Referências Bibliográficas 
Dados disponibilizados pela Companhia do 
Metropolitano de São Paulo e ViaQuatro em 
2014. 

Revista Brasil Engenharia. Edição 617: São 
Paulo, nº 617, ENGENHO, 2013. 

Semana da Ciência e SIICUSP EACH 2015 - 13, 14 e 15 de Outubro de 2015 269
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Objetivos 

Os supercomputadores atuais são compostos 
por até centenas de milhares de 
processadores, combinados em topologias 
cuja complexidade somente aumenta. 
Ademais, a despeito da grande capacidade 
nominal de processamento dessas máquinas, 
apenas uma pequena fração desta é utilizada. 
Portanto, ferramentas matemáticas que 
contribuam para uma sistematização da 
descrição de supercomputadores podem ser 
bem-vindas. Essa maquinaria teórica pode 
possibilitar maior consistência entre o 
hardware e software, incrementando assim, o 
uso da capacidade de processamento dos 
supercomputadores. Aqui apresentamos uma 
análise da rede hipercúbica, construindo um 
conjunto de fórmulas úteis para a descrição 
desse grafo em termos de um mapeamento 
no sistema cartesiano. Com isso, construímos 
um conjunto de fórmulas analíticas para a 
matriz de adjacências e a matriz de 
distâncias. Também construímos uma fórmula 
exata para a distribuição das distâncias 
dessas redes.  

Métodos/Procedimentos 

Para realizarmos esse projeto utilizaremos os 
conceitos de teoria dos grafos [1] para análise 
de uma rede. Também estabeleceremos uma 
regra de equivalência entre uma rede e uma 
grade N-dimensional que nos permita definir 
seu volume. Com tal medida, podemos 
calcular a densidade de nós de uma rede, 
dada como a razão entre o número de nós e o 
volume quando mapeada em uma grade.   

Resultados 

Nesse trabalho apresentaremos nossos 
resultados exatos para a construção da matriz 
de adjacências e da matriz de distâncias de 
uma rede hipercúbica N-dimensional. Esses 
resultados nos permitem a obtenção de uma 
fórmula fechada para a distribuição das 
distâncias nessa rede. Por fim, apresentamos 
nossos resultados exatos para a densidade 
de nós da rede.  

 
Figura 1: Hipercubo em 4 dimensões.  

Conclusões 

É possível encontrar expressões fechadas 
para as principais características da rede 
hipercúbica. Isso torna possível implementar 
essas expressões, de maneira computacional 
eficiente, em comparação a métodos 
puramente numéricos. Com isso, podemos 
utilizar esses resultados na administração de 
supercomputadores que obedeçam à 
topologia hipercúbica.  

Referências Bibliográficas 

[1] J.~M. McQuillian. Graph theory applied to 
optimal connectivity in computer networks em 
ACM SIGCOMM Computer Communication 
Review, 7:13 -- 41, 1977.  
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Objetivos 
Os processos de desenvolvimento de 
organismos multicelulares exibem uma 
impressionante precisão no espaço, tempo e 
quantidades de produtos gênicos, a despeito de 
flutuações aleatórias. Um exemplo disso é a 
produção de mRNA's por genes regulados. 
Neste trabalho realizamos a simulação da 
dinâmica de um gene binário que se comporta 
como uma fonte de mRNA's produzindo em dois 
níveis, o ativo e reprimido.¹ A transição entre 
esses estados é aleatória, assim como a 
produção de mRNA's. Nosso objetivo é analisar 
o limite do bursting, isto é quando uma grande 
quantidade de transcritos é produzida durante 
um curtíssimo intervalo de tempo, seguida por 
longos intervalos em que não há produção. 

Métodos/Procedimentos 
Nosso trabalho será realizando via simulação 
computacional utilizando o algoritmo de 
Gillespie para a investigação da dinâmica dos 
estados gênicos e números de produtos de 
expressão, isto é, o número de proteínas ou de 
mRNA's.² Uma grande quantidade de 
simulações será realizada para que possamos 
extrair estatísticas e distribuições de 
probabilidades que compararemos com 
resultados exatos.  

Resultados 
Observamos a dinâmica de expressão gênica 
para um gene binário e conseguimos reproduzir 
os “burstings”. Note que eles consistem de um 
rápido incremento no número de produtos 
gênicos seguido de um decaimento exponencial 

nas quantidades desses produtos. O incremento 
ocorre com o gene em estado ativo enquanto o 
decaimento ocorre com o gene em estado 
reprimido.  
 

 
Figura 1: Dinâmica dos mRNA's. 

Conclusões 
Observamos que o bursting é um regime de 
expressão gênica em que a transcrição é 
altamente eficiente quando o gene está em 
estado ativo. O estado ativo ocorre raramente, 
sendo que o gene permanece 
predominantemente reprimido.  
 

Referências Bibliográficas 
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Apadrinhamento de Idosos: mudanças de paradgmas na atenção às pessoas 
idosas em vulnerabilidade social 
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Objetivos 
O objetivo geral visa identificar idosos da 
comunidade Vila Nova Esperança, comunidade 
de difícil acesso localizada na Zona Oeste de 
São Paulo. O apadrinhamento teve a finalidade 
de identificar e dar um suporte, mesmo que 
mínimo, a idosos em vulnerabilidade que 
podem ser contemplados no projeto. Os 
objetivos específicos foram levantar o perfil 
sociodemográfico dos idosos; conhecer os 
aspectos biopsicossociais da dessa população 
e mensurar a qualidade de vida.  

Métodos/Procedimentos 

Tipo de pesquisa é quantitativa de caráter 
descritivo, exploratório e transversal. A escolha 
da comunidade veio devido à luta da mesma 
por melhorias na Qualidade de Vida (QV) onde 
tem 600 famílias que habitam o local. A 
amostra foi constituída por 30 idosos.  Para a 
coleta de dados foram utilizados os 
instrumentos: Dados sociodemográficos; Plano 
de Atenção Gerontológica (PAGe); WHOQOL 
OLD; WHOQOL BREVE; Escala de Depressão 
Geriátrica (EDG) e Mini Exame do Estado 
Mental (MEEM) com intuito de avaliar os 
aspectos biopsicossociais e identificar idosos 
em situação de vulnerabilidade  de saúde e 
social. Os dados foram inseridos no banco de 
dados e analisados por meio do Programa 
Excel. Os mesmos serão apresentados em 
forma de gráficos e tabelas. 

Resultados 
Por meio da pesquisa constatamos a 
feminização da velhice, predominantemente 

nordestinos, negros, baixa alfabetização; 
possuem pouco acesso à saúde e à, 
assistência social.  Encontramos presença de 
idosos com sintomas depressivos, déficit de 
cognição e a maioria referiu boa qualidade de 
vida e bom estado de saúde. Presença da 
negação da velhice e risco de quedas.  

Conclusões 

Salientamos que inicialmente o projeto 
propunha o reconhecimento de 200 idosos, 
porém com o desenvolver da pesquisa 
constatamos que a idade cronológica não era 
fator determinante na comunidade e que as 
pessoas aparentam ter mais idade. . 
Concluímos que a execução desse estudo 
trouxe possibilidades de fazermos a triagem 
dos idosos que serão beneficiados com o 
desenvolvimento do Programa de 
Apadrinhamento, pois por meio dos resultados 
identificamos demandas gerontológicas que 
podem ser supridas. Concluimos ainda, que a 
presença do gerontólogo como gestor desse 
Programa favorecerá a melhoria da qualidade 
de vida desses idosos. 

Referências Bibliográficas 
MACÊDO, A. M. L, et al. Avaliação funcional de 
idosos com déficit cognitivo. Acta Paul 
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GONÇALVES, L. G. Relações sociais e 
autopercepção da saúde: projeto 
envelhecimento e saúde. Revista Brasileira de 
Epidemiologia, São Paulo, v. 15, n. 2, jun. 
2012. 
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Discutindo Ciências com o David Bowie: Abordando a Exploração 
Espacial a partir do Rock, em Projetos de Ensino 
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Objetivos  
Analisar duas aplicações da canção de Rock 
“Space Oddity”, de David Bowie, numa 
situação de ensino por projetos em Escola de 
Tempo Integral, para estudantes de 8º e 9º 
anos do Ensino Fundamental II.  

Métodos/ Procedimentos 
Desenvolvidas pelo grupo R.IT.A. (Rock n’ 

Roll na Investigação da Tecnociência para 

Adolescentes), 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 em Ciências 

na Escola), que está vinculado ao projeto 

Mais Educação. O grupo R.I.T.A. tem seu 

foco nas discussões da ciência e da 

tecnologia no Rock, trazendo um contexto 

social, histórico, político e ambiental às 

discussões. As aplicações foram realizadas 

com dois grupos de estudantes (G1 e G2), 

sendo que no G1 haviam 10 estudantes e no 

G2 7 estudantes; e em ambas ocasiões, os 

alunos foram separados em duplas. Os temas 

transversais dessas aplicações foram “Guerra 

Fria” e “Corrida e Exploração Espacial”. A 

atividade ocorreu em quatro etapas: (1) Por 

que Rock e Ciências?, (2) Introdução a 

Guerra Fria, (2) Audição da canção, (3) 

Leitura-interpretativa da letra da canção. As 

análises das aplicações foram feitas a partir 

da leitura dos diários de bordos escritos 

durante os dias das aplicações.  
Resultados  

O presente trabalho se versará em analisar 
apenas as etapas 3 e 4. As principais 
discussões serão apresentadas a seguir.  
Antes do início da etapa 4 foi-se perguntado 
sobre sons na canção que nos remetem a 
Exploração Espacial, e em ambos os grupos 
os alunos responderam terem notado sons de 
foguetes e computadores. E já no início da 

etapa 4, ao ler um trecho da canção, foi 
questionado aos alunos qual seria a finalidade 
do personagem comer pílulas. No G1 foi 
argumentado que seria para o astronauta não 
passar fome, enquanto que no G2 foi 
argumentado que seria para evitar que o 
astronauta tivesse que fazer suas 
necessidades no espaço. Em ambas as 
ocasiões foi dito pelo grupo R.I.T.A. que na 
verdade os astronautas comem comida 
“normal” no espaço, e não apenas pílulas, e 
quais são os processos que o alimento deve 
passar. Nas duas aplicações, esse foi um dos 
temas mais discutidos. 
Em outro trecho da canção, outras discussões 
se iniciaram. Ao serem questionado se do 
espaço (perto da Lua) as estrelas pareceriam 
diferente, os alunos do G1 disseram que não, 
e os alunos do G2 que sim. Dessa forma foi 
explicado sobre a poluição luminosa que pode 
dificultar nossa visão da Terra, mas que da 
Lua as estrelas não apresentariam diferenças, 
dado as distâncias astronômicas entre os 
astros no universo.  

Conclusões 
De forma geral, os alunos se interessaram 
pela atividade desenvolvida com a canção, e 
participaram ativamente das discussões e 
questionamentos propostos. Atualmente o 
projeto continua em desenvolvimento.   

Referências Bibliográficas  
FRAKNOI, Andrew. The music of the Spheres 
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SNYDERS, Georges. A Escola pode ensinar 
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Uma ferramenta para análise de dados de microscopia ótica

Adriano Barbieri, Alexandre Ferreira Ramos

Escola de Artes, Ciências e Humanidades/Universidade de São Paulo

adriano.barbieri@usp.br

Objetivos

As  recentes  tecnologias  microscopia  em
biologia celular caracterizam-se por gerar uma
vasta quantidade de dados.  A análise desses
dados  por  métodos  manuais  é  inviável.  Isto
portanto  requer  a  aplicação  de  técnicas
computacionais  que  permitam  a
manipulação/compilação  desses  dados.
Embora  existam  programas  disponíveis  à
comunidade,  estes  podem  ser  muito  caros.
Destarte,  pode  ser  benéfico  que  se
desenvolvam ferramentas computacionais que
permitam a análise de dados de microscopia.

Métodos/Procedimentos

Utilizaremos  um  conjunto  de  dados  de
microscopia  ótica  celular,  obtidos  com  o
equipamento Operetta. Um programa para ler e
organizar dados obtidos experimentalmente foi
elaborado.  O  código  foi  escrito  em  C++  e
introduziremos  uma  interface  gráfica  para
facilitar  seu  uso.  Também  introduzimos  um
módulo destinado à análise estatística e cálculo
de quantidades como a velocidade de migração
celular. As velocidades são calculadas a cada
instante. 

Resultados

 Tomamos uma base de dados com resultados
experimentais, em formato .xls, e convertemos
num arquivo-texto, com valores separados por
vírgula.  Geramos  um  conjunto  de  dados
organizado  hierarquicamente.  Com  essa
organização, classificamos as imagens de cada
célula, em cada poço e os intervalos de tempo
em que  elas  aparecem.  Com  isso  o  usuário
pode  selecionar  as  células  de  interesse  e
realizar suas análises. 

Figura
1.

Programa para organização e análise de dados de 
microscopia ótica.

Conclusões

O  programa  que  escrevemos  permite  uma
análise  rápida  e  a  classificação  de dados de
biologia  celular  obtidos  por  microscopia  ótica
e/ou de fluorescência. 

Bibliografia

[1] Automation of both sample preparation and
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Timothy E. Cloutier PerkinElmer, Inc. Platypus
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[2]  Cell  Migration:  A  Physically  Integrated
Molecular Process. Douglas A Lauffenburger,
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INVESTIGAÇÃO DE PARADIGMAS DE INTERAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE INTERFACES CONTROLADAS PELO OLHAR 

Ana Paula da Silva Lemos, Flávio Luiz Coutinho 

Universidade de São Paulo  
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Objetivos 
Rastreadores de olhar são dispositivos capazes 
de medir os movimentos dos olhos e 
determinar o ponto observado por uma pessoa. 
Podem ser empregados como dispositivos de 
entrada alternativos na interação homem 
máquina, criando sistemas computacionais que 
respondem ou interagem com o usuário de 
acordo com o ponto observado pelo mesmo 
(Duchowski 2007). Embora a ideia de usar o 
olhar como meio apontador pareça algo natural 
(Miyoshi e Murata 2001), a interação baseada 
exclusivamente no olhar traz um grande 
desafio que consiste em distinguir o olhar com 
fins de observação do olhar com fins de 
controle (Jacob 1991). O primeiro objetivo 
deste trabalho consistiu na pesquisa de 
diferentes mecanismos básicos de interação 
baseados no olhar que contemplam as 
operações básicas de seleção e disparo de 
ações. O segundo objetivo consistiu no 
desenvolvimento de um aplicativo simplificado 
de desenho controlado pelo olhar, capaz de 
realizar operações de mais alto nível como 
rotação, translação e escala. 

Métodos/Procedimentos 
Foi feito o levantamento e análise dos 
principais mecanismos básicos de interação 
baseados no olhar (tempo de latência, 
navegação contínua, gestos e troca de 
contextos). Na sequência, foram elaborados os 
mecanismos de interação para o aplicativo de 
desenho que permitissem a realização das 
operações de rotação, translação e escala. 
Para tanto, foram consideradas as principais 
vantagens de cada mecanismo. Foram 
empregados princípios da seleção baseada em 
tempo de latência e troca de contextos, e 
interação baseada em gestos do olhar.  

Resultados 
Um dos principais resultados deste trabalho foi 
a elaboração dos mecanismos de interação 
baseados exclusivamente no olhar, capazes de 
executar operações mais sofisticadas do que a 
simples seleção de elementos ou disparo de 
ações. Outro resultado importante foi o 
desenvolvimento do aplicativo de desenho, 
embora a implementação não tenha sido 
finalizada por completo. 

Conclusões 
Este trabalho investigou o uso do olhar como 
meio de interação, visando a criação de 
mecanismos de interação de alto nível, 
voltados a um aplicativo para desenho. Apesar 
de a implementação não ter sido finalizada por 
completo, um protótipo permitiu a realização de 
uma avaliação inicial dos novos mecanismos 
de interação propostos. Futuramente, pretende-
se concluir a implementação, assim como 
conduzir uma avaliação mais detalhada, com 
um grupo de usuários. 
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UM ESTUDO SOBRE A DANÇA NO PROGRAMA FÁBRICAS DE CULTURA DE 
VILA CURUÇÁ, SÃO PAULO 
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Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo  

jebotossi@yahoo.com.br 
 

 
Objetivo 

Esta pesquisa intitulada teve o intuito de 
estabelecer relações entre teoria e prática na 
área do lazer cultural e investigou o projeto de 
implantação da Fábrica de Cultura, localizadas 
em áreas periféricas da cidade de São Paulo a 
partir do ano de 2011. Para o estudo 
observamos a Fábrica de cultura da Vila 
Curuça, localizada na zona leste da cidade de 
São Paulo e, especificamente, as atividades 
relacionadas com a área da dança. O objetivo 
principal da pesquisa foi o de analisar como a 
comunidade, através da dança, se apropria 
deste equipamento de lazer e cultura.  
 

Métodos / Procedimentos 
A presente pesquisa qualitativa de natureza 
exploratória baseou-se em diferentes 
ferramentas como a observação participante, a 
pesquisa bibliográfica e documental. Para a 
coleta de dados foi utilizada a técnica de 
entrevistas semiestruturadas com educadoras 
e com o gestor da Fábrica de Cultura de Vila 
Curuçá. Após as entrevistas e criação de 
categorias foi possível analisar os dados que 
emergiram dos relatos e assim tecer as 
considerações finais.  

 
Resultados 

Ao analisar as entrevistas realizadas podemos 
notar que o gestor da Fábrica de Vila Curuçá 
afirma que a Fábrica é o único espaço de 
convivência que essa comunidade possui. 
Entretanto, uma das educadoras acredita que o 
equipamento tenha atingido a população do 
entorno e de outras regiões, visto que ela tem 
muitos aprendizes que vem de carro e ônibus 
para as atividade da Fábrica. Neste caso as 
duas visões estão coerentes, visto que 
equipamentos específicos de lazer com a 
infraestrutura que a Fábrica de Cultura oferece  
 
 
 

 
 
não existem no local. Por isso mesmo, 
participantes de regiões mais distantes 
demonstram o interesse de frequentar esse 
local.  

 
Conclusões 

Com base na pesquisa de campo, entende-se 
que a Fábrica de Cultura seja um equipamento 
de lazer cultural repleto de possibilidades, visto 
que oferece não só o espaço para a sua 
programação, mas também uma infraestrutura 
que permite o funcionamento e usufruto da 
comunidade que vive em seu entorno por ser 
considerada um espaço de fruição e de 

produção cultural da comunidade. Durante a 

pesquisa foi possível notar que a população 
local não desfruta apenas das atividades 
proposta pelo programa, visto que eles 
reservavam horários para ensaiar nas salas do 
equipamento para sozinhos ou em grupos 
produzirem a arte de sua escolha.  
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TÍTULO: O uso de livros paradidáticos na elaboração de atividades para ensino infantil 
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Objetivos 
Através da contação do livro “A joaninha 
diferente”, estimular o conhecimento sobre 
características biológicas deste inseto como 
também o seu ciclo de vida, e a diferença de 
espécies (características morfológicas) 
estendendo a uma reflexão com a vertente 
social (analogia as diferenças entre as pessoas 
e gênero). 
Na proposta da atividade exclui-se a ideia de 
mediar somente conhecimento cientifico 
propriamente dito, mas sim a emancipação das 
crianças através do ensino de Ciências, 
articulada nos livros infantis na fase da 
alfabetização.  
 
Métodos/Procedimentos 
A primeira etapa da atividade foi a contação da 
história “A joaninha diferente” que conta sobre 
uma joaninha que não tinha pintas e por isso 
era desprezada e vivia triste por ser diferente 
das outras, até que resolve ir para batalha 
contra pulgões e ganha medalhas que são 
colocadas em sua carapaça representando as 
pintas. A segunda etapa foi uma roda de 
conversa, com algumas perguntas: por que ela 
não tinha namorado? Ela era diferente ou igual 
as outras? A Petipoá não tinha pintinhas, as 
outras joaninhas tinham e por isso as outras 
eram melhores do que ela? Entre outras. Na 
terceira etapa foi explicado sobre o ciclo de 
vida da joaninha através de imagens. A quarta 
etapa dividiu-se a sala em cinco grupos, os 
quais montaram sua própria história baseando-
se na contação. Receberam figuras para colorir 
de ovo, larva, joaninhas, folhas e pulgões, além 
disso, uma placa de isopor coberto com tecido 
TNT e feltro nas cores verde e marrom 
representando a floresta, para montar o 
cenário. Essas figuras foram colocadas em 
palito para posiciona-los no isopor. 
A análise dos cenários se seguiu através de 
critérios: A) Constituição de família, (quem será 

o “pai” a “mãe” e etc.). B) ciclo das joaninhas. 
C) tamanho e cores das joaninhas e pulgões. 
Após a montagem do cenário, os educandos 
relataram o que fizeram, explicando para o 
restante dos colegas.  
Encerrando com uma discussão a partir das 
elaborações dos cenários. 
 
Resultados 
 Na roda de conversa foram discutidos os três 
temas considerados nos métodos / 
procedimentos (A, B e C).Na investigação com 
as crianças a maioria delas respondeu que as 
mulheres não podiam ir para a guerra, porque 
era algo somente para homens. Após a 
discussão uma parte considerável da turma 
mudou de opinião porque viram que a Petipoá 
(joaninha fêmea) foi para a guerra e que mulher 
também poderia ir. Outros resultados obtidos 
foram que no decorrer da contação pode-se 
perceber nas falas das crianças, Ex: Uma delas 
disse: “a joaninha come folha” então outro 
aluno o corrigiu dizendo que a joaninha come 
pulgão. Outra coisa que falaram foi na parte do 
livro que mostra as joaninhas de várias cores, 
um dos alunos falou “a vermelha é normal”.  
 
Conclusões 
Nesta última etapa, os alunos tiveram que criar 
uma nova história, seguindo os personagens 
dados em figuras. Foi percebido certa 
dificuldade deles para criar a historia, porém os 
alunos conseguiram desenvolver criatividade, 
imaginação e colocar os conceitos que eles já 
sabiam na sua historia. Como por exemplo, 
muitos deles colocaram na história que a 
Joaninha comeu o pulgão, e que o pulgão 
comia as folhas. Pode-se perceber a 
construção do aprendizado.  
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ROTA DA CACHAÇA ARTESANAL EM SALINAS/MG 
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Objetivos 
Ao considerar a política brasileira voltada à 
Economia Criativa que incentiva projetos no 
campo da economia da cultura, apresenta-se 
uma pesquisa científica tecnológica com ênfase 
no empreendedorismo cultural e criativo em 
articulação com a gastronomia regional e o 
turismo cultural (BRASIL, 2011). O objetivo 
geral foi criar a rota da cachaça artesanal em 
Minas Gerais, a partir do desenvolvimento da 
economia local de forma sustentável e 
inovadora, gerando o empoderamento da 
comunidade. O estado de Minas Gerais foi 
escolhido por ser responsável por cerca de 
50% da produção de cachaça artesanal no 
Brasil (SEBRAE, 2013). Entre os objetivos 
específicos, estavam: identificar associações 
/produtores com qualificação para incrementar 
a  produção e a comercialização; estabelecer 
um novo modelo de negócio para a gestão do 
turismo relacionado à cachaça artesanal; e 
divulgar a rota por meio de web site e aplicativo 
para o público nacional e internacional.  

Métodos/Procedimentos 
Neste projeto, foram adotadas a pesquisa 
documental e de revisão de literatura para 
mapear o estado da arte sobre a produção da 
cachaça artesanal no país. A parte prática 
consistiu em visitas técnicas a regiões com 
rotas gastronômicas bem sucedidas, como 
Argentina e Chile. Além de inúmeras visitas à 
cidade de Salinas/MG, conhecida como a 
Capital Mundial da Cachaça. O projeto foi 
realizado em parceria com a Associação dos 
Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas 
(APACS). Como produtos do estudo, foram 
criados um web site e um aplicativo para 
dispositivos móveis visando divulgar a rota da 
cachaça artesanal. 

Resultados 
Entre os resultados, destaca-se a consolidação 
de um novo modelo de negócio para a gestão 
da atividade turística. A ideia é atrair um fluxo 
maior, porém, organizado de turistas, inclusive, 
internacionais, diante do aumento da chegada 
de turistas na América do Sul (OMT, 2015). 
Com o agendamento de visitas às fazendas 
produtoras de cachaça por meio do web site 
www.cachacatours.com e do aplicativo, 
estabelece-se um grau de profissionalismo, 
pois até então os turistas que chegavam à sede 
da APACS acabavam determinando um fluxo 
aleatório de visitação, além de não pagarem 
pela visita e degustação dos produtos. 

Conclusões 
A pesquisa promove um empreendedorismo 
cultural e criativo, já que a cachaça é um 
patrimônio histórico e cultural nacional. Trata-
se ainda de uma opção de fonte de renda para 
os produtores, por meio de novas experiências 
com os turistas. Por fim, a contribuição 
fundamental está no empoderamento da 
comunidade local, à medida que os próprios 
membros da APACS irão gerenciar e aprimorar 
o projeto ao longo dos anos, desenvolvendo a 
economia local de modo sustentável.  
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A ALMA DE SANTA TERESA: UMA ANÁLISE DO BONDE COMO 
PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL DO BAIRRO CARIOCA. 

 
Ellen Prado Pimentel 
Erica Prado Pimentel  

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
ellen.pimentel@usp.br 
erica.pimentel@usp.br 

 

 

Objetivos 
O objetivo da pesquisa foi analisar a 
importância simbólica do bonde para a 
comunidade local e em seu patrimônio urbano, 
e como o rompimento de seu serviço repercutiu 
no cotidiano de seus moradores da região de 
Santa Teresa e da região central da cidade do 
Rio de Janeiro. 

Métodos/Procedimentos 
Para analisar sua importância, foi realizado um 
levantamento bibliográfico, visita ao local e 
entrevista com dois moradores, sendo um 
deles guia de turismo. Fez-se também a 
pesquisa descritiva. Por se tratar de questões 
simbólicas, considerou-se a entrevista o melhor 
método para coleta de dados, pois são “dados 
que não podem ser encontrados em fontes 
documentais e que podem ser fornecidos por 
certas pessoas que conviveram com o bonde 
no bairro. 

Resultados 
A partir dos dados coletados durante todo o 
trajeto por Santa Teresa e pela entrevista dos 
moradores, podemos perceber que o bonde 
ultrapassa a questão material. O sentimento 
pela falta do bonde é algo muito forte. Assim 
entramos na discussão, até quando um meio 
de transporte pode ser não somente um 
patrimônio material, mas também imaterial.  

Conclusões 
Para os moradores, o bonde não é apenas um 
meio de transporte, ter ele de volta significa 
manter viva a história do local. Esse anseio é 
visto em adesivos colados por toda a parte no  

 

bairro, a figura estampada em camisas, pintada 
em quadros, na fachada de restaurantes, e na 
fala de seus moradores. O Bonde é a alma de 
Santa Teresa.  Com a retirada do bonde, houve 
a descaracterização da paisagem de Santa 
Teresa, de sua identidade, e um pedaço 
arrancado da sua história. Ele é importante não 
só para seus moradores, mas também para o 
turismo.  
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RELAÇÕES DE GÊNERO REPRESENTADAS ENTRE CRIANÇAS  E
PERSONAGEM JOANINHA 

Bárbara Alves Badaró

Luís Paulo Carvalho Piassi
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barbara.alves.badaro@usp.br

lppiassi@usp.br 

Objetivos

Analisar  as  reações  e  falas  das  crianças  ao
entrarem em contato com personagem animal
joaninha  representado  tipicamente  como
feminino e  apresentado a eles como machos
em adaptação teatral.

Métodos/Procedimentos

Foi realizada a adaptação do livro “A joaninha
muito preguiçosa” de Isobel Finn e Jack Tickle
em peça teatral com os animais pertencentes a
floresta  brasileira  e  com  joaninha  amarela  e
preta  sendo  macho.  A  peça  teatral  foi
apresentada na escola pública Bárbara Tenório
de Andrade com aproximadamente 30 alunos
de 6 a 7 anos.  A apresentação da peça que
conta a história  do personagem joaninha que
muda  de  casa  –  folha  pois  a  mesma  está
diminuindo e que vai  passando por diferentes
animais como macaco, jacaré e cobra por não
saber voar  é contada através de fantoches e
termina com o personagem joaninha comendo
o personagem pulgão que estava comendo sua
casa – folha e fazendo-a diminuir. Após a peça,
é  realizada  uma  roda  de  conversa  com
perguntas como: “O que aconteceu na peça?”,
“Joaninha  era  menino  ou  menina?”,  “O  que
aconteceu  com a  casa  do  joaninha?”  “Quem
comeu a casa do joaninha?”

Resultados

Nas  duas  escolas  quando  questionadas
inicialmente após a apresentação da peça se o

joaninha apresentado era macho ou fêmea a
maior  parte  respondeu  fêmea.  Quando
questionados  sobre  o  que  ele  falou  na  peça
eles respondiam que ele disser ser menino e
então era necessária a mediação do professor
ou aplicador  lembrando que  se ele  disse  ser
significava que ele era.  Quando questionados
sobre as cores da joaninha a resposta foi que
se  a  família  dela  fosse  vermelha  ela  seria
menina e se a família fosse amarela ela seria
menino quando questionados se poderia existir
joaninha  fêmea  amarela  ou  macho  vermelho
eles disseram que sim,  porém indicaram que
uma cor pode ser predominantemente feminina
ou masculina. 
Evidenciando que mesmo em ambiente fora do
convencional  da  sala  de  aula  ou  família  as
crianças  carregam  consigo  as  diferenças  de
gênero.
Podemos  afirmar,  portanto,  que
masculinidades  e  feminilidades  são
construções culturais que se instituem nos
artefatos – como os livros infantis – e que
também  “formam”  as  identidades  de
gênero  dos  sujeitos  que  interagem  com
tais  artefatos.  (KAERCHER;  DALLA  ZEN,
2009)

Conclusões

Mesmo  se  tratando  de  animais  que  não
possuem  uma  sociedade  organizada  da
mesma maneira que a nossa e sem relações
sociais  semelhantes  como  a  organização  da
família,  os  alunos  utilizam  da
antropomorfização  dos  animais  para  afirmar
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SATISFAÇÃO NO TRABALHO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL  
QUE ATUA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
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Beatriz Aparecida Ozello Gutierrez 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades/Universidade de São Paulo 
e-mail: leticia_depaula7@hotmail.com 

e-mail: biagutierrez@usp.br 

 

Objetivos 
Conhecer o nível de satisfação e a importância 
do trabalho para a equipe multiprofissional que 
atua na Atenção Primária à Saúde (APS).   

Métodos/Procedimentos 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem 
metodológica quantitativa de caráter 
exploratório, transversal e descritivo. A 
população foi constituída pela equipe 
multiprofissional do CSE formada por médicos, 
fisioterapeutas, enfermeiras, psicólogas, 
assistentes sociais, agentes comunitários de 
saúde, dentista, fonoaudióloga, farmacêutico, 
técnicos administrativos, auxiliares de 
enfermagem totalizando 120 funcionários..Para 
coleta de dados utilizamos o instrumento 
intitulado “Medida da Qualidade de Vida no 
Trabalho de Equipe Multiprofissional de Saúde” 
que posui 13 domínios que abrangem a 
satisfação no trabalho da equipe 
multiprofissional de saúde. Os dados foram 
tratados e analisados por meio do programa 
Statistical Package for the Social Sciences-19 
(SPSS-19).  

Resultados 

A amostra deste estudo foi composta por 40 
profissionais que atuam nos Centro de Saúde 
Escola (CSE). a maioria dos participantes é do 
gênero feminino (77,5%). Em relação ao estado 
conjugal, a quantidade de participantes 
solteiros (40%) está muito próxima da 
quantidade de casados (37,5%). Em relação ao 
tempo de profissão, 16 entrevistados têm 10 
anos ou mais de profissão. O nível de 
satisfação dos profissionais foi classificado 
como sendo bom, porém em alguns domínios 
algumas questões se evidenciam com baixo 

grau de satisfação principalmente devido às 
condições inadequadas de trabalho, baixos 
salários e comunicação insuficiente. Em 
relação ao grau de importância, encontramos 
que todas as questões foram avaliadas como 
importantes pelos participantes. Embora, 
algumas questões se destacaram com grau de 
importância superior a 85%. Detectamos que 
30% dos profissionais declararam 
descontentamento na qualidade de vida no 
trabalho. 

Conclusões 

Salientamos a necessidade de mudanças na 
gestão da APS, especialmente no que diz 
respeito à ampliação de recursos humanos e 
materiais, pois foram apontados como 
indicadores expressivos que contribuem para 
menor satisfação com o trabalho e alto impacto 
sobre a saúde dos profissionais que atuam na 
APS. Acreditamos que os profissionais de 
saúde só conseguirão atender com qualidade 
as necessidades dos usuários se existirem 
condições de trabalho adequadas e uma 
cultura organizacional livre de retalhações. 

Referências Bibliográficas 
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IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA DA POPULAÇÃO IDOSA ASSISTIDA 
EM UM HOSPITAL DE ENSINO 
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email luciamabe.mabe1@gmail.com 

  

Objetivos 
- Analisar indicadores que retratem a demanda 
de idosos atendidos em hospital; levantar o 
número de idosos atendidos e internados; 
identificar o diagnóstico de alta dos mesmos; 
levantar o período de permanência segundo a 
clínica de internação; verificar o destino desses 
idosos após atendimento no Pronto Socorro 
(PS). 

Métodos/Procedimentos 
Essa pesquisa é quantitativa de caráter 
exploratório, transversal e descritivo, realizada no 
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo 
(HU-USP), envolvendo dados de atendimento das 
unidades que asisistem idosos: Pronto Socorro (PS), 
clínica Médica, Cirúrgica, Semi-Intensiva e UTI 
Adulto. Esses dados foram levantados junto ao 
Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do 
HU-USP. A população foi constituída por todos os 
idosos com idade igual ou superior a 60 anos que 
foram atendidos no PS e unidades de internação de 
janeiro de 2004 a agosto de 2014. Os dados 
levantados foram relacionados: idade, sexo, data de 
atendimento, local de internação, tipo de alta, dias 
de permanência e diagnóstico de alta segundo a 
Classificação Internacional de Doenças (CID)

13
 dos 

idosos. Os dados foram analisados por meio do 
programa do Excel.  

Resultados 
Constatamos que a maioria dos idosos 
atendidos era do sexo feminino na faixa etária 
entre 60 – 69 anos, sendo que a média de 
idade é de 71,6 anos. O número de 
atendimentos realizados no hospital totalizou 
em 268.757 e observamos que esses 
atendimentos vêm crescendo ao longo dos 
anos conforme figura 1. 

 

 
Figura 1: Gráfico de atendimentos. 

 

Apenas 13.775 idosos foram internados.Os 
CIDs mais prevalentes foram: diagnósticos 
relacionados á dor da região lombar baixa 
(3,80%), infecções de trato urinário (3,25%) e 
hipertensão essencial (2,43%). Identificamos 
que o período de permanência dos idosos no 
hospital desde a sua chegada até o momento 
da sua alta variou de menos de uma hora a 91 
dias. A maioria do destino dos pacientes do PS 
foi alta para residência. 

Conclusões 

Os resultados do presente estudo nos levam a 
refletir sobre a necessidade de implementar 
novos modelos assistencias que vão além de 
suprir os aspectos biomédicos. 
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CENTROS HISTÓRICOS: REFLEXÕES SOBRE AS EXPERIÊNCIAS DAS 
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Objetivos 
Na presente pesquisa que teve como objetivo 
principal refletir sobre as transformações 
urbanas que ocorreram e que ainda ocorrem 
nos centros históricos das cidades do Porto e 
de São Paulo, voltamos algumas décadas no 
tempo com o propósito de fundamentar a 
discussão e apresentar um breve histórico 
sobre os períodos de auge, abandono e de 
(des)valorização de ambas as cidades.  

Métodos/Procedimentos 
Para o desenvolvimento da pesquisa, 
realizamos levantamento de bibliografia 
abordando a origem das cidades, os motivos 
da degradação de seus centros, sobre as 
iniciativas de valorização da memória e, 
principalmente, sobre a importância da 
ocupação dos centros históricos para moradia, 
lazer, turismo e atividades comerciais 
fomentadas por investimentos públicos e 
privados e, ainda, a análise de documentos 
públicos. 

Resultados 
A partir das experiências do Porto e de São 
Paulo verificou-se que de forma análoga, o 
centro do Porto e de São Paulo vivenciaram um 
período de auge na ocupação de sua área 
central, seguido de um período de evasão da 
população e, por isso, declínio dos serviços e 
da infraestrutura urbana, que fez com que 
essas áreas se tornassem menos atrativas 
tanto para os seus residentes quanto para os 
possíveis visitantes. No entanto, a cidade do 
Porto, através de políticas públicas 

direcionadas, reverteu esse processo. Já a 
cidade de São Paulo, apesar dos esforços de 
grupos da sociedade civil e de projetos públicos 
visando a valorização de tal região não ainda 
não obteve o mesmo resultado.   

Conclusões 
Entendemos ser de suma importância que as 
iniciativas como a do “Porto Vivo - SRU” e da 
Viva o Centro se unam aos esforços de outras 
instituições e de membros da sociedade que 
desejam que as políticas públicas se 
materializem nos centros históricos e o 
transforme em um local humanizado e atraente 
para o comércio, para habitação, para o Lazer 
e Turismo, pois assim “a intensificação das 
cidades em estratégias políticas de 
reconfiguração física, socioeconômica e 
indenitária do espaço urbano tem efetivamente 
atraindo capitais de investimento que se 

apropriam ou não do patrimônio histórico”.  
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Objetivos 

As quedas impactam negativamente a vida dos 
idosos, sendo que suas consequências podem 
levar à dependência, institucionalização e 
morte1. A maioria das quedas é resultado de 
uma interação complexa entre múltiplos 
fatores2. Entretanto, as escalas existentes para 
avaliar o seu risco se restringem a um fator 
específico (ex: mobilidade e/ou equilíbrio). 
Diante disso, o presente trabalho teve o 
objetivo realizar uma análise exploratória de 
uma escala multidimensional de risco de 
quedas, pertencente ao Plano de Atenção 
Gerontológica (PAGe). 

Métodos/Procedimentos 

Amostra. Foram selecionados 40 PAGes 
aplicados pelos alunos do curso de 
Gerontologia durante a disciplina de Avaliação 
Gerontológica Ampla entre 2012 e 2014. Foram 
excluídos os PAGes aplicados em idosos com 
doença psiquiátrica, déficit cognitivo (moderado 
e grave), cadeirantes/restritos ao leito e 
institucionalizados. 
Escala Multidimensional de Quedas. A 
escala foi construída considerando os 
seguintes fatores de risco para quedas: idade, 
sexo, histórico de quedas, histórico de AVE, 
histórico de fraturas, uso de dispositivos de 
auxílio à marcha, força muscular, equilíbrio, 
redução nas atividades de vida diária, 
inatividade, riscos domésticos, déficit visual, 
déficit cognitivo, medicamentos e doenças. 
Análise Estatística. Para a confiabilidade, foi 
utilizado o alfa de Cronbach (α>0,6) e 
correlação de Pearson. A validade do construto 
foi verificada a partir de análise fatorial. 

Resultados 
A escala apresentou α de 0,71. A influência de 
cada fator de risco sobre o α está apresentado 
na tabela 1. O risco doméstico foi o único fator 
que, se retirado, aumentaria o α. Os fatores de 
risco que possuem maior correlação com o 
escore total estão destacados em vermelho na 
tabela 1. A análise fatorial dividiu os itens da 
escala em cinco, sendo o primeiro e principal 
constructo composto por nove fatores de risco. 

 
Tabela 1: Análise de confiabilidade e correlação item-total.	  

 
*fatores de risco que compõem o principal constructo 

Conclusões 

A escala de quedas do PAGe apresentou boa 
consistência interna e validade de construto 
coerente com o seu caráter multifatorial. 
Portanto, essa encontra-se pronta para um 
processo de validação efetivo. 

Referências Bibliográficas 
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O PROCESSO DE MORRER NA PERSPECTIVA DE IDOSOS  
EM CUIDADOS PALIATIVOS 
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Objetivos 
Este estudo tem como objetivos: conhecer 
como os idosos lidam com eventos difíceis da 
vida; identificar como os idosos lidam com o 
próprio processo de morrer; investigar como os 
idosos enfrentam o processo de morrer e a 
morte de entes queridos. 

Métodos/Procedimentos 
Trata-se de uma pesquisa com abordagem 
norteada por questões semiestruturadas 
qualitativa realizada com 16 idosos em 
cuidados paliativos residentes em uma clínica 
de cuidados localizada na Zona Norte de São 
Paulo. Os dados foram coletados por meio de 
entrevista. O tamanho da amostra foi definido 
pela saturação dos dados.  Os dados dos 
discursos advindos das entrevistas foram 
analisadas segundo análise temática proposta 
por Minayo. Foram respeitadas as 
determinações da Resolução 466/2012 
referente à Pesquisa com Seres Humanos do 
Ministério da Saúde. 

Resultados 
A maioria dos participantes era viúvo, 

sem amigos, com idade entre 80 a 89 anos, 
com ensino fundamental incompleto, renda 
mensal entre 1-3 salários, de cor referida 
branca, católicos e valorizam a religião. Os 
discursos foram condensados em três pilares: 
Residente, Família e Instituição que 
ramificaram-se em categorias relacionadas aos 
aspectos biológicos, psicológicos e sociais e 
essas foram classificadas em subcategorias. 
As falas dos residentes nos trazem que o 
aprendizado no decorrer da vida pode trazer 
transformações e as situações passam a serem 
encaradas de diferentes maneiras que  
propiciam o enfrentamento de algumas 

situações difíceis que antes poderiam ser vistas 
como insuportáveis. Então, emerge a 
resiliência. Os relatos nos mostram a presença 
da negação da morte, o medo da morte, a 
aceitação da morte e ainda, a maneira de 
morrer. 

Conclusões 
Observamos que muitos idosos apesar de 
terem passados momentos difíceis ao longo da 
vida, estão despreparados para enfrentarem o 
processo de morrer e a morte. Também nunca 
imaginaram que nessa fase ficariam em uma 
instituição fechados, sozinhos, sem nenhuma 
visita e com poucas atividades. Em geral, os 
idosos se recusam a permanecerem na 
instituição, e sentem-se tristes e deprimidos 
com a perda da liberdade de acesso, a perda 
de autonomia, perda de rede de suporte social 
e a perda da independência da capacidade 
funcional e do autocuidado. 
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Comissão de Pesquisa

Membros da Comissão de Pesquisa (CPq), participantes na reunião de 01/10/2015,  no predio da Administração. 
Da esquerda a direita: Prof. Dr. Martin Jayo, Prof. Dr. Felipe  S. Chambergo, Profa. Dra. Anna Karenina A. Martins, 

Profa. Dra. Káthia Honório, Prof. Dr. Mario Pedrazzoli (Presidente), Profa. Dra. Cynthia Corrêa, 
Prof. Dr. Luciano Araújo, Prof. Dr. Fernando Ferreira, Prof. Dr. Carlos Molina Mendes e Sr. Líndon de Souza Guimarães (Secretário).

 Comissão de Pesquisa nos 10 Anos da EACH: Plantio do árvore da Comissão de Pesquisa.
Da esquerda a direita: Prof. Dr. Marcio Gurguel, Profa. Dra. Anna Karenina A. Martins e Prof. Dr. Felipe S. Chambergo.

São Paulo, 18 de Junho de 2015
Árvore :Livistona chinensis (N.J.Jacquin) R.Brown ex Mart. (falsa-latânia, palmeira -de-leque-da-china).

Origem: China central, Bonin e Ilhas Ryukyu. Tronco simples, anelado, fissurado, de 5 a 15 m de altura e cerca de 20 cm de diâmetro.  
Frutificação abundante no inverno. Multiplica-se por sementes.

(Lorenzi et al.. 1996. Palmeiras no Brasil, nativas e exóticas. Edit. Plantarum Ltda. Brasil) (Cortesia. Prof. Dr. A.C. Sarti).

.
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GRUPOS DE PESQUISA*

Grupo de Pesquisa: Censura a livros e ditadura 
Integrantes:  Flamarion Maués, Sandra Reimao, Felipe Quintino, Ana Caroline Castro e João Elias Nery

CNPq: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0977545694905307.  http://censuraalivroseditadura.org/

.

 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
 www.each.usp.br/giel

*São apresentados os Grupos de Pesquisa que forneceram suas Fotos e informações no prazo estipulado.
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Grupo de Pesquisa: LESCA (Laboratório de Ecologia  Sensorial e Comportamento de Artrópodes):  
Integrantes: Da esquerda  para a direita, de pé: Nathalia Fernandes, Gilson dos Santos, Gabriel Murayama,  Jéssica Dias,  Guilherme Pagoti, Norton Silva; 

Da esquerda para direita, sentados: Thaiany Costa, Guilherme Gainett, Rodrigo Willemart , Julio Segovia.
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4776306Y2

Grupo de Pesquisa: A Cadeia Produtiva da Manufatura do Vestuário de Moda e suas Questões socioambientais
Integrantes: Da esquerda para a direita: Francisca Dantas Mendes, Rita de Cássia Lopes Moro

Link do Grupo de Pesquisa no CNPq: http://lattes.cnpq.br/5767250736806527    (Francisca)
Link do Grupo de Pesquisa no CNPq: http://lattes.cnpq.br/8519982937157264   (Rita)
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Grupo de Pesquisa: Fibras têxteis vegetais nativas e recicladas: prospecção,caracterização físico-química, beneficiamento enzimático e propostas de aplicação
Linha de Pesquisa: Sustentabilidade - Reciclagem de resíduos têxteis.  

Integrantes do Grupo (da esquerda para a direita): Welton Fernando Zonatti,  Mariana Correa do Amaral, Wânia Duleba e Júlia Baruque-Ramos.
 Link do Grupo de Pesquisa no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2782402229907893

 Link da Linha de Pesquisa no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelholinha/278240222990789337018

Grupo de Pesquisa: GEPESPP - Grupo de Estudo e Pesquisa Educação, Sociedade e Políticas Públicas
Integrantes: Maria Eliza Mattosinho Bernardes, Guillermo Árias Beaton (UH), Laura Calejon (UNICSUL), Mara Lopes, 

Eliane Pereira, Shirley Cruz, Cristina Justino, Amably Monari, Simone Marangoni e Isabel Akemi.
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Grupo de Pesquisa: Laboratório de Ecologia e Evolução
Integrantes:  (acima esquerda) : Júlio Pedroni, Ana Cristina Machado Vasconcelos, Amanda Cseh, Fernando Carbayo

Marcos Santos Silva, Ana Laura Almeida dos Santos, Ana Paula Goulart Araujo (abaixo direita).

Grupo de Estudos e Pesquisas em Água, Saneamento e Sustentabilidade - GEPASS
Integrantes: À frente da esquerda para direita (primeira fila): Grace T. C. de Seixas, Leandro Barbosa, Neildes Santana, Camila Paulini, 

(Segunda fila, da esquerda para direita): Thais Costa, Juliana Dalia Resende, Marcelo Antunes Nolasco, Vitor Cano, Vania Lopes, 
Gabriel I. Silva Neto e Helisson H. Borsato de Andrade.

 Link do Grupo de Pesquisa no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5568314301576701
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 Grupo de Pesquisa: LICA - Laboratório de Ideias, Criatividade e Arte
Integrantes (foto inferior , esquerda para direita): Bruna Letícia Freitas, Fernanda Lemos Soares, Samira Alvarez Sardella, 

Jeniffer Farias dos Santos, Viviane Abreu Nunes  e Flávia Kimura Okamoto
 Link do Grupo de Pesquisa no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8689220129604430

Laboratório de Ideias
Criatividade  e  Arte
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Grupo de Pesquisa  em Processos e produtos têxteis sustentáveis
Integrantes: Ticiane Rossi, Patricia Muniz dos Santos Silva, Laís Feltrin Sidou e Maurício de Campos Araújo

Grupo de Pesquisa: Mobilidade urbana e pessoas com deficiência
Integrantes:  (esquerda para direita) Luiz Henrique Vieira da Silva, Jéssica Renata Feitosa Bandeira, 

Profa. Dra. Dominique Mouette,  Julia Roriz de Oliveira, Catherine Jimenez
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Grupo de Pesquisa:  Genética do Desenvolvimento
Integrantes: (esquerda para direita)  Filippo Clava, Juliana Paciência, Luiz Paulo Andrioli, 

Wesley dos Santos, Andréia Santana

Grupo de Pesquisa:  Laboratório de Matéria Mole
Integrantes:  (esquerda para direita) Profa. Dra. Adriana P. B. Tufaile, Prof. Dr. Alberto Tufaile

Renan Amorin, Arlindo C. Livério Jr
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Grupo de Pesquisa : ECOAR - Estudos em Corpo&Arte
Integrantes: (em pé, da esquerda para a direita): Luis Carlos Rodrigues dos Santos, Fabiana Lima Guedes, 

André Estevez,  Marília Velardi, Kátia dos Anjos, Renato Ken Kaneco do Nascimento,  Marília Silveira, 
(Abaixados, da esquerda para a direita): Ana Catarina Pereira, Renata Matsuo, Antonio Crisomar, Wesley Fernandez 

Link do Grupo de Pesquisa no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4201630064826183

Grupo de Pesquisa:  Laboratório de Aplicações de Informática em Saúde (LApIS)
Integrantes:  (esquerda para direita) Mateus de Lara Ribeiro, Helton Hideraldo Biscaro, Rafael Siqueira Torres, 

Antonio Carlos Mateus da Silva, Renan Vinicius Aranha, Leonardo Souza Silva, 
Ariane Machado Lima, Fátima de Lourdes dos Santos Nunes Marques, Jéssica dos Santos Oliveira, 

Sahra Karolina Gomes e Silva e Nancy Huaman Mamani..
Link do Grupo de Pesquisa no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6169194859217345
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Grupo de Pesquisa : Núcleo de Estudos em Biociências - NEB
Integrantes: (em pé, da esquerda para a direita): Anna Karenina Azevedo Martins, Fernanda Lemos Soares, 

Flávia Kimura Okamoto, (sentadas,  da esquerda para a direita): Letícia Rodrigues,  Rayssa Carvalho, 
Mayara Clemente Makhajda

Link do Grupo de Pesquisa no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9893126254648838

Grupo de Pesquisa:  LabCAF - Laboratório de Ciências da Atividade Física.
Integrantes:  Da esquerda para a direita: Renato, Fabio, Rodrigo, Pedro, Prof. Marcelo Massa, Carina, 

Gabriele, Katia, Artur,  Bruno, Jaqueline, Elise, Ana Carolina, Prof. Cassio Meira, Julia e Laura
Link do Grupo de Pesquisa: http://each.uspnet.usp.br/labcaf
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Grupo de Pesquisa : Celulas-tronco na medicina regenerativa e diagnostico de doencas
Integrantes:  Patricia C B Beltrão-Braga, Fabiele Baldino Russo, Cristine Ohki,  Ligia Nishida, 
Raphael Cruz, Isabella Rodrigues Fernandes, Joao Leonardo Dias,  Larissa Batista da Costa,  

Graciela Pignatari, Katia P Guimaraes, Fernanda Cugola
Link do Grupo de Pesquisa no CNPq: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1697676204990231

Grupo de Estudos e Pesquisas em Práticas Esportivas
Integrantes:  Da esquerda para a direita:   Nathália Lopes Moreno, Isabel Lourenço, Larissa Marques da Silva , 

Amanda Alves de Lima, Mariana Bento do Prado, Mariana Harumi Cruz Tsukamoto.
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Grupo de Pesquisa : Mulher & Saúde: Violência doméstica no período gravídico puerperal
Integrantes:  Da direita a esquerda: Nathalya Camargo (Discente OBS), Prof Dora Barrientos,  

Amanda Nascimento (OBS), Redrys Menossi (OBS).
Link do Grupo de Pesquisa no CNPq: dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0067406X5E8HOY

Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia Política, Políticas Públicas e Multiculturalismo - GEPSIPOLIM
Integrantes:  Da esquerda para a direita:   Tatiane Oliveira Botosso, Alessandro Soares da Silva, 

Três Convidados de Movimentos Sociais, Maria Ap. Malagrino, Leticia Nery, Mariana Rocha, Thais Roberto da Silva,
Mayara Patrão,  Bruno da Mata Faria, Convidados 1, 2, 3, 4, Lauro VItor Nunes, Ligia Kawata e Fábio Ortolano

 Link do Grupo de Pesquisa no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2443406345874644
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Grupo de Pesquisa  Ecologia teórica e aplicada em paisagens modificadas
Integrantes:  Luis Schiesari, Gabriella Destro Borges, Aline Santos, Lucas Borba Ruel, 

Naiana Rodrigues Candido.
Link do Grupo de Pesquisa no CNPq: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0249722553058419

Grupo de Pesquisa: Grupo de Modelagem de Sistemas Complexos
Integrantes:  Da esquerda para a direita:    José Ricardo Gonçalves de Mendonça  e Hebert Shoiti Mitsunaga.

http://each.uspnet.usp.br/sistcomplexos
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Grupo de Pesquisa: Moda na Cadeia Têxtil
Integrantes:  Stephan Maus; Francisca Dantas Mendes

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4401625J6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4719981E7

Grupo de Pesquisa: Moda na Cadeia Têxtil
Integrantes:  Francisca Dantas Mendes,  Camila Vitorino Marcelo

 http://lattes.cnpq.br/7866830635376969
 http://lattes.cnpq.br/5767250736806527
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Grupo de Estudo e Pesquisa em Exercício Físico e Metabolismo
Integrantes:  Da esquerda para direita: Cynthia Rodrigues Muller, Anna Laura Viacava Américo, 

Bruno Vecchiatto,  Fabiana S. Evangelista e Miriam Helena Fonseca Alaniz.

Grupo de Pesquisa: Inovação Tecnológica na customização em massa: Uma estratégia de liderança 
em diferenciação  no mercado de vestuário de moda no Brasil

Integrantes:  Da esquerda para a direita:   Francisca Dantas Mendes e Ana Claudia Tassi Amancio 
http://lattes.cnpq.br/5624719269650992
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Grupo de Pesquisa Mapas Conceituais.
Integrantes:  da esquerda para direita:  Gisele Cabral (PG), Joana Aguiar (PG), Thalita Nascimento (IC), 

Ronise Corrêa (PG),  Paulo Correia (PQ), Adriano Conceição (PG), José Francisco Neto (IC), 
João Xavier (PG) e Alisson Gomes (PG).

Link do Grupo no CNPq: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8105223104825359

Grupo de Pesquisa:  Bioquímica e Biotecnologia de Proteínas .
Integrantes:  Da esquerda para direita (posterior):   Fábio  de Souza Garcia, Patricia Pereira Adriani, Fernanda Alves de Almeida, 

Gabriel Stephani de Oliveira,; (frente) Felipe  Santiago Chambergo Alcalde, Flavia G. Borges e Beatriz de Paula Pereira.
Link do Grupo no CNPq: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9296777238618809
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Grupo de Estudos e Pesquisas Epidemiológicas em Atividade Física e Saúde (GEPAF-USP)
Integrantes:  Em pé, da esquerda para a direita: Eduardo Queirotti Rodrigues, Paulo Henrique Guerra, 

Leandro Raddi, Evelyn Fabiana Costa,  Evelyn Helena Ribeiro, Alex Antonio Florindo, Douglas Roque Andrade, 
Taynã Ishii dos Santos, Ana Carolina Oliveira. Sentados: Ana Lúcia Rodrigues e José Carlos Goes da Silva.

Link do Grupo de Pesquisa no CNPq: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1956100306391431

Grupo Multidisciplinar de Desenvolvimento e Ritmos Biológicos - GMDRB
Integrantes:  Da esquerda para a direita:  frente: Mario Pedrazzoli, Rubia Mendes Pereira, 

Claudia Rodrigues do Espírito Santo, Tatiana Seito; fundo: Cristina de Lucca, Karla Menezes, 
Amanda Dutra, Eva Bettine, Robson Ferreira da Silva, Ada Luz, Luiz Menna-Barreto 
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