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Estudante: Camila Marques Marçal (Nutrição)
Colaboradora: Vanessa Lopes de Maria
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares
Área de conhecimento: Ciências Sociais

A TEMÁTICA AMBIENTAL NA GRADE CURRICULAR DO CURSO DE ADMINIS-
TRAÇÃO DE EMPRESAS DA UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES: PROJE-
TO PEDAGÓGICO DE 2006 E 2007 .............................................................................................................97

Estudante: Daniela Batinga Araújo dos Santos (Administração de Empresas)
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares 
Área de conhecimento: Administração 

EMPREGABILIDADE E DIPLOMA DE GRADUAÇÃO: GRADUANDOS E GRADUA-
DOS DOS CURSOS DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDA-
DE DE MOGI DAS CRUZES-UMC ................................................................................................................98

Estudante: Douglas Raphael de Miranda (Ciências Contábeis)
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares 
Área de conhecimento: Ciências Contábeis 

OS ATAQUES EXPLÍCITOS AOS CONCORRENTES NAS PROPAGANDAS DE 
REFRIGERANTES ...............................................................................................................................................99

Estudante: Eliza Caroline Alves Souza (Publicidade e Propaganda)
Colaborador: Alexandre Alberto Benatti (Publicidade e Propaganda)
Orientadora: Profª Drª Luci Mendes de Melo Bonini
Área de conhecimento: Humanas

A FORMAÇÃO DE PROJETOS PARA VENDA DE CRÉDITOS DE CARBONO: 
ESTUDO DE CASO – NOVAGERAR...........................................................................................................100

Estudante: Indira Hansen Ferreira (Administração de Empresas)
Colaboradora: Wislaene Pereira Torres (Administração de Empresas)
Orientador: Prof. Dr. Francisco Claudio Tavares 
Área de conhecimento: Administração

PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE RELIGIOSIDADE/ESPIRITUALIDADE ......................................101

Estudante: Juliana Rocha (Psicologia)
Orientador: Prof. Dr. Vera Socci
Área de conhecimento: Teologia
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ÉTICA NA GESTÃO FINANCEIRA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE’S) 
DO ALTO TIETÊ: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO. ..................................................................................102

Estudante: Lóris Fernandes (Curso: Administração)
Orientador: Prof. Ms. Michel Mott   
Co-orientador: Prof. Ms.Ricardo Henrique Trovão Rego
Área de conhecimento: Ética

QUARENTA ANOS DE ODONTOLOGIA: UM PANORAMA SOBRE A FORMAÇÃO 
ACADÊMICA E A CARREIRA PROFISSIONAL .......................................................................................103

Estudante: Regiane Aparecida Leite(Curso:Odontologia)
Colaboradora: Carolina Pupo Natale
Orientador: Profª Drª Maria Renata Giazzi Nasrri
Co-orientador: Prof. Ms.  Neivaldo José Alves de Souza
Área de conhecimento: Educação

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – 
UMC: UM ESTUDO SOBRE OS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO E 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA ................................................................................................................................104

Estudante: Roberto Kimura de Souza (Administração)
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares
Área de Conhecimento: Administração

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS III

ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA FRENTE A PROCESSOS CI-
VIS ENVOLVENDO A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CIRURGIÃO-
DENTISTA ...........................................................................................................................................106

Estudante: Ana Claudia Barzotto Walczewski (Odontologia)
Orientadora: Profª Drª  Evelyn Anzai Kanto
Área de conhecimento: Área de ciências da saúde - Odontologia

A REPRESENTATIVIDADE DA CULTURA POPULAR NA MÍDIA REGIONAL : UM 
ESTUDO DE CASO TV DIÁRIO ...................................................................................................................107

Estudante: Bruno Naure (Jornalismo)
Orientadora: Profª Drª Cristina Schmidt Pereira da Silva
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

APROPRIAÇÃO DO UNIVERSO POPULAR NAS HISTÓRIAS DE CHICO BEN-
TO: UM ESTUDO DE CASO DAS ANIMAÇÕES DA MAURICIO DE SOUSA 
PRODUÇÕES ......................................................................................................................................108

Orientanda: Camila Franco de Carvalho Beranger (Jornalismo)
Orientadora: Profª Drª Cristina Schmidt Pereira da Silva
Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
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COMUNIDADES DE SAMBA DE SÃO PAULO: A COMUNICAÇÃO POPULAR 
COMO FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL ................................................................109

Estudante: Felipe Fernandes de Brito (Comunicação Social/ Jornalismo)
Orientadora: Profª Drª Cistina Schmidt Pereira da Silva
Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

MEMÓRIA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS DO ALTO TIETÊ .......................................110

Estudante: Fernanda Kamimura (Medicina)
Orientador: Prof. Dr. Marcelo de Almeida Buriti  
Co-orientador: Prof. Ms. Michel Mott 
Área de conhecimento: Saúde Coletiva

ANÁLISE QUALI E QUANTITATIVA DOS ARTIGOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA 
LEGAL INDEXADOS NO PUBMED............................................................................................................111

Estudante: Fernando Cipro Carvalho (Odontologia)
Colaborador: Nilson Paulino de Aguiar Junior (Odontologia)
Orientador: Profª Drª Evelyn Anzai Kanto
Área de conhecimento: Área de ciências da saúde - Odontologia

CONSELHEIROS TUTELARES E O ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA .....................................................................................................................................................112

Estudante: Flávio Alves da Silva (Psicologia)
Orientadora: Profª Drª Wilma Magaldi Henriques
Área de conhecimento: Psicologia

O PAPEL DO JORNALISTA INVESTIGATIVO VERSUS ÉTICA PROFISSIONAL ............................113

Estudante: Géssica Brandino Gonçalves (Comunicação Social)
Orientador: Prof. Dr. Sérsi Bardari
Área do Conhecimento: Teoria e Ética do Jornalismo

FOLCLORE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR .....................................................................................114

Estudante: Isabela Lemos de Lima Cascão (Educação Física)
Orientadora: Profa Ms. Maria de Fátima Feliciano de Oliveira Peruchi
Área do Conhecimento: Educação

A ESCOLA NORMAL CAETANO DE CAMPOS NO PROCESSO CIVILIZADOR 
REPUBLICANO ................................................................................................................................................115

Estudante: Maria Cristina Bardul Endo (Pedagogia)
Orientadora:  Profª Ms. Cíntia Mara de Souza Palma
Área do Conhecimento: Ciências Humanas
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A COBERTURA DO JORNALISMO ESPORTIVO EM RELAÇÃO ÀS MULHERES 
ATLETAS .............................................................................................................................................................116

Estudante: Tatiane Ramos da Luz (Educação Física)
Orientador: Prof. Ms. João Pedro Arantes
Área de conhecimento: Jornalismo Especializado

BARBIE:TO BE OR NOT TO BE, THAT IS THE QUESTION? .................................................................117

Estudante: Vanessa de Almeida Santos (Publicidade e Propaganda)
Orientadora: Profª Drª Cristina Schmidt Pereira da Silva
Co-Orientador: Prof. Celso Ledo Martins
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
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PROGRAMAÇÃO

DIA – 09/09/2010

09h00 às 11h30 – Sessão de Pôsteres

Local: Centro de Convivência.

14h00 às 18h00 - Sessão de Apresentação Oral

Local: Prédio I – 1º andar
Sessão A - Ciências da Vida I sala 1101
Sessão B - Ciências da Vida II sala 1102
Sessão C - Ciências da Vida III sala 1103

Sessão D
- Ciências da Vida IV / 

Ciências Exatas e Tecnológicas I
sala 1104

Sessão E - Ciências Humanas I sala 1106
Sessão F - Ciências Humanas II sala 1107
Sessão G - Ciências Humanas III sala 1108

19h30 –  Palestra Solene

Palestrante: Prof. Dr. Antonio Fernando Catelli Infantosi – Graduado em Engenharia 
Eletrônica, Mestre em Engenharia Biomédica (UFRJ – 1975) e Doutor pela Imperial 
College Of Science Technology Medicine University Of London (1986). Atualmente é 
Professor Titular da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. Atua como mem-
bro de Corpo Editorial de diversas revistas nacionais e internacionais de relevância 
para a área de Engenharia Biomédica. Seus trabahos têm ênfase em Bioengenharia e 
Processos de Sinais Biológicos
Título: Tecnologia para a Saúde
Local: Auditório do Centro Cultural

DIA – 10/09/2010

9h00 às 10h30 – Sessão de Pôsteres

Local: Centro de Convivência

11h30 - Sessão de Encerramento

Local: Auditório do Centro Cultural 
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SESSÃO A – CIÊNCIAS DA VIDA I – SALA 11-01

14h00
Estudante: Cristiane Castilho Fernandes da Silva (Biologia)
Título do Projeto: CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DAS ESPÉCIES DO GÊNERO 
Genidens (Siluriformes; Ariidae), bagres marinhos do sudeste e sul da América do Sul
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Pires Marceniuk 
Co-orientador: Prof. Dr. Alexandre Wagner Silva Hilsdorf

14h15
Estudante: Eric Prado Hengles (Biologia)
Título do Projeto: DIVERSIDADE DE MYRMELACHISTA ROGER, 1863 (HYME-
NOPTERA: FORMICIDADE: FORMICINAE) EM UMA ÁREA DE FLORESTA OM-
BRÓFILA DENSA
Orientadora: Profª Drª Maria Santina de Castro Morini
Co-Orientador: Prof. Dr. Eduardo Luiz Longui

14h30
Estudante: Érica Caroline da Silva (Biologia)
Título do Projeto:ASPECTOS MORFOANATÔMICOS DE FLORES E UTRÍCULOS 
DE Utricularia nephrophylla Benj. (LENTIBULARIACEAE)
Orientador: Prof. Dr. Vítor Fernandes Oliveira de Miranda

14h45
Estudante: Laira Dias de Campos Adriano (Biologia)
Título do Projeto: ASPECTOS BIOLÓGICOS DE MYRMELACHISTA RUSZKII FO-
REL, 1903 (FORMICIDAE: FORMICINAE)
Orientador: Profª Drª Maria Santina de Castro Morini

15h00
Estudante: Lidyane dos Santos Venâncio (Ciências Biológicas)
Título do Projeto: COMUNIDADES DE FORMIGAS (Hymenoptera: Formicidae) EM 
Tecoma stans (L.) Kunth (L.) Juss. Ex Kunth (Bignoniaceae), UMA PLANTA INVASO-
RA DE ÁREAS DE MATA ATLÂNTICA
Orientadora: Profª Drª Maria Santina de Castro Morini

15h15
Estudante:  Márcia Mayumi Tachira (Bel. Ciências Biológicas)
Título do Projeto: ESTUDO DE COMUNIDADES DE FORMIGAS (HYMENOPTE-
RA: FORMICIDAE) EM UM LOCAL DE MATA ATLÂNTICA CONTAMINADA 
POR METAIS.
Orientadora: Profª Drª Maria Santina de Castro Morini
Co-orientadora: Ms. Sílvia Suguituru

15h30-16h00 – Intervalo
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16h00
Estudante: Roseli de Fátima de Oliveira (Ciências Biológicas)
Título do Projeto: ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE FORMIGAS (HYMENOPTERA: 
FORMICIDAE) QUE FORRAGEIAM EM DIFERENTES TIPOS DE ECOSSISTEMAS
Orientadora: Profª Drª Maria Santina de Castro Morini

16h15
Estudante: Saura Rodrigues da Silva (Ciências Biológicas)
Título do Projeto: ASPECTOS MORFOANATÔMICOS DE UTRÍCULOS E FLORES 
DE Utricularia foliosa L. (LENTIBULARIACEAE)
Orientador: Prof. Dr. Vitor Fernandes Oliveira de Miranda

16h30
Estudante: Suzamar Gabriel dos Santos (Biologia)
Título do Projeto: PERFIL DE METAIS DE COLÔNIAS DE cAMPONOTUS RUFI-
PES (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) COLETADAS EM ÁREA AGRÍCOLA E DE 
MATA
Orientador: Profª Drª Maria Santina de Castro Morini
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SESSÃO B – CIÊNCIAS DA VIDA II – SALA 11.02

14h00
Estudante: Adriana de Sousa Nagahashi (Nutrição)
Colaboradora: Maria Olívia Fontanelli Torraga (Nutrição)
Título do Projeto:AVALIAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DE IDOSOS DO MU-
NICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Orientadora: Profª Drª Rita Maria Monteiro Goulart

14h15
Estudante: Aline Marta Glicério (Fisioterapia) 
Título do Projeto:ANÁLISE DO CONHECIMENTO DAS FUNÇÕES INERENTES 
AO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PELA 
EQUIPE MÉDICA E PACIENTES
Orientadora: Profª Ms. Nilce Helena do Nascimento Araújo
Co-orientadora: Profª Ms. Silvia Regina Matos Silva Boschi 

14h30
Estudante: Jamille Lobosco Farath Carvalho (Educação Física)
Colaborador: Leon Sandro Santos Carvalho 
Título do Projeto:RESPOSTA DA PRESSÃO ARTERIAL PÓS-EXERCÍCIO DE FOR-
ÇA COM INTENSIDADES DIFERENTES EM VOLUNTÁRIOS IDOSOS.
Orientador: Prof. Dr. Milton Rocha de Moraes
Co-orientador: Prof. Ms. Marcos Antonio Pudo 

14h45
Estudante: Joyce Vieira Martins dos Santos (Educação Física)
Título do Projeto:ATIVIDADES NO MEIO LÍQUIDO UM CAMINHO PARA MINI-
MIZAR ESTEREOTIPIAS EM PESSOAS AUTISTAS: ESTUDO DE CASO                           
Orientadora: Profª Ms. Rosemi Maria Chacon Musolino

15h00
Estudante: Larissa Cristina Souza da Silva (Odontologia)
Colaboradora: Larissa Kataoka Petigroso 
Título do Projeto:ESTUDO DA INCIDÊNCIA DAS LESÕES CERVICAIS NÃO CA-
RIOSAS EM PACIENTES ADULTOS
Orientador: Prof. Dr. Camillo Anauate Netto
Co-orientador: Prof. Dr. Ricardo Amore

15h15
Estudante: Mayara de Moraes Firmino (Biologia)
Colaboradora: Sandra Syomara Oliveira Araujo (Biologia)
Título do Projeto: DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGI-
CO (IMPRESSO E VIRTUAL) SOBRE OS ASPECTOS MORFOFUNCIONAIS E FI-
SIOPATOLÓGICOS RELACIONADOS AOS SISTEMAS HUMANOS ABORDADOS 
PELAS DISCIPLINAS DE FISIOLOGIA HUMANA E FISIOPATOLOGIA
Orientador: Profª Drª Ana Carolina Rodrigues Dias
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15h30-16h00 - Intervalo

16h00
Estudante: Melissa Cristina Tonello Verreschi (Fisioterapia)
Colaboradora: Rosemeire de Oliveira Barioni (Fisioterapia)
Título do Projeto:ESTUDO ERGONÔMICO DO CONJUNTO CADEIRA E MESA 
DE SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE PRIVADA E PÚ-
BLICA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
Orientador: Prof. Ms. Ewerson de Godoy
Co-orientadora: Profª Ms. Silvia Regina Matos da Silva Boschi

16h15
Estudante: Rafael dos Reis Vieira Olher (Educação Física)
Colaborador: Leon Sandro de Carvalho
Colaboradora: Jamille Lobosco Farath de Carvalho 
Título do Projeto: HIPOTENSÃO PÓS-EXERCÍCIO ISOMÉTRICO EM VOLUNTÁ-
RIOS IDOSOS
Orientador: Prof. Dr. Milton Rocha de Moraes
Co-Orientador: Prof. Dr. Marcelo de Almeida Buriti

16h30
Estudante: Renata Paula Santos (Odontologia)
Colaboradora: Sandra Aparecida Cursino 
Colaboradora: Natália Oliveira Borges
Título do Projeto: ANOMALIAS DENTÁRIAS: AGENESIA E SUPRANUMERÁ-
RIOS. ESTUDO CLÍNICO E RADIOGRÁFICO EM PACIENTES.
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Rada Mohamad Saleh

16h45
Estudante: Roseli Leal Vida (Fisioterapia)
Título do Projeto: ESCOLA DE POSTURA – UMA QUESTÃO DE CONSCIENTI-
ZAÇÃO
Orientador: Profª Ms. Sílvia Regina Matos da Silva Boschi
Co-orientador: Prof. Ms. Ewerson de Godoy
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SESSÃO C- CIÊNCIAS DA VIDA III – SALA 11-03

14h00
Estudante: Carolina Martins (Odontologia)
Colaboradora: Camila Kaori Ishikawa (Odontologia)
Título do Projeto: ANÁLISE DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE CIMENTOS 
ENDODÔNTICOS
Orientadora: Profª Drª Maria Renata Giazzi Nassri
Co-orientador: Prof. Ms. Neivaldo José Alves de Souza

14h15
Estudante: Fernanda Maria Pinheiro Machado Nogueira (Medicina)           
Título do Projeto: DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS DE FORMULAÇÕES DE 
VEÍCULOS DE DROGAS HIDROFÓBICAS ACEITAS PELA FARMACOPÉIA AME-
RICANA CICLOPALADADOS PARA VIABILIZAR O USO DE PALADACICLO BI-
FOSFÍNICO COMO DROGAS NO TRATAMENTO DA DOENÇA DA CHAGAS
Orientador: Prof. Dr. Antonio Carlos Fávero Caires    

14h30
Estudante: Fernando Francisco Pazello Mafra (Farmácia)
Título do Projeto: DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE CEPA m1 DE HELICOBAC-
TER PYLORI EM PCR EM TEMPO REAL (qPCR)
Orientador: Prof. Dr. Douglas Mascara
Co-orientador: Prof. Dr. Ivarne Luis dos Santos Tersariol

14h45
Estudante: Flavia Silva Toia (Biomedicina)
Título do Projeto: EFEITO DO EXTRATO DE FOLHAS DE AZADIRACHTA INDICA 
NO PROCESSO CICATRICIAL DE RATOS
Orientador: Prof. Dr. Jean Jacques Bonvent
Co-orientador: Prof. Dr. Tiago Rodrigues

15h00 
Estudante: Juliana Goldbaum Crescente (Biologia)
Título do Projeto: ANÁLISE DA DIVERSIDADE BACTERIANA ASSOCIADA A 
UTRÍCULOS DE UTRICULARIA GIBBA L.
Orientador: Prof. Dr. Welington Luiz de Araújo
Co-orientadora: Mestranda Fernanda Cristina Storte Santos

15h15
Estudante: Luciana Vieira Beja (Biologia)
Título do Projeto: QUANTIFICAÇÃO DE Xylella fastidiosa POR PCR QUANTITATI-
VO EM PLANTAS INFECTADAS EXPERIMENTALMENTE
Orientadora: Profª Drª Regina Costa de Oliveira

15h30-16h00 - Intervalo



25XIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA • UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

16h00
Estudante: Mayara Kaori Kisaki (Farmácia)
Colaboradora: Deyse Cardoso da Silva (Farmácia)
Título do Projeto: ESTUDO DOS EFEITOS DO PLUMBAGIN SOBRE A BIOENER-
GÉTICA E O ESTADO REDOX MITOCONDRIAL
Orientador: Prof. Dr. Tiago Rodrigues 

16h15
Estudante: Paloma Caroline Ribeiro (Farmácia)
Título do Projeto: ESTUDO DAS PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES DO ÓLEO 
DAS SEMENTES DE Azadirachta indica
Orientador: Prof. Dr. Tiago Rodrigues

16h30
Estudante: Thamires Regine Corga da Silva Angelo (Biologia)
Título do Projeto: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA DO VENENO DAS 
 GLÂNDULAS DE FORMIGAS ODONTOMACHUS AFFINIS
Orientador: Prof. Dr. Tiago Rodrigues
Co-Orientadora: Profª Drª Maria Santina de Castro Morini
 
16h45
Estudante: Valquíria Campos Alencar (Biologia)
Título do Projeto: ANÁLISE GENÔMICA COMPARATIVA ENTRE ISOLADOS DE 
XYLELLA FASTIDIOSA ASSOCIADOS À CLS
Orientadora: Profª Drª Regina Costa de Oliveira
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SESSÃO D – CIÊNCIAS DA VIDA IV/CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS I – SALA 11-04

14h00
Estudante: Adriessa Aparecida dos Santos (Biologia) 
Título do Projeto: EFEITO DE FRAGMENTOS DE HEPARINA SOBRE ARRITMIA 
INDUZIDA ELETRICAMENTE EM ÁTRIO ISOLADO DE RATOS JOVENS
Orientador: Prof. Dr. Carlos Marcelo G. de Godoy

14h15
Estudante: Camila Katlen Luvisa (Fisioterapia)
Título do Projeto: PPAR-g E ADIPOGÊNESE DE TECIDO ADIPOSO BRANCO DE 
RATOS INOCULADOS COM TUMOR DE WALKER 256
Orientador: Prof. Dr. Miguel Luiz Batista Júnior
Co-orientador: Prof. Dr. Cláudio Saburo Shida

14h30
Estudante: Camila Maria Prado Alonso (Medicina)
Título do Projeto: AÇÃO ANTIOXIDANTE DA VIOLACEÍNA CONTRA ESPÉCIES 
ELETRONICAMENTE EXCITADAS E RADICALARES
Orientadora: Profª Drª Iseli Lourenço Nantes
Co- orientadora: Mestranda Juliana Mafra Machado Nunweiler

14h45
Estudante: Carolina Pupo Natale (Odontologia)
Título do Projeto: ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA DE MATERIAIS 
OBTURADORES ENDODÔNTICOS EM SUBCUTÂNEO DE RATOS
Colaboradora: Regiane Aparecida Leite  
Orientadora: Profª Drª Maria Renata Giazzi Nassri 
Co-orientador: Prof. Márcio Feher Recasens

15h00
Estudante: Cinthia Gonçalves Martins (Nutrição)
Título do Projeto: DETERMINAÇÂO DE CORANTE TARTRAZINA EM BEBIDAS 
NACIONAIS NÃO ALCOÓLICAS
Orientadora: Profª Drª Luciane Mie Kawashima
Co-Orientadora: Profª Dra. Andréa Lícia de Almeida Oliveira

15h15
Estudante: Débora Pereira Costa (Química)
Título do Projeto: CIMENTOS OBTIDOS A PARTIR DE CINZA DE CASCA DE ARROZ: 
DOPAGEM, DETERMINAÇÃO DA TAXA DE HIDRATAÇÃO E DURABILIDADE
Orientador: Prof. Dr. Flávio Aparecido Rodrigues

15h30-16h00 – Intervalo

16h00
Estudante: Marcella de Freitas Reis (Biomedicina)
Título do Projeto: PRODUÇÃO DE FORMAS MUTANTES DE CITOCROMO C 
PARA INVESTIGAÇÃO DE SÍTIOS DE INTERAÇÃO COM MEMBRANA E ME-
CANISMOS APOPTÓTICOS
Orientadora: Profª Drª Iseli Lourenço Nantes
Co-orientadora: Profª Drª Katia Cristina Ugolini Mugnol
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16h15
Estudante: Naira Puzzi Goulart de Souza (Medicina).
Colaboradora: Natália Oliveira Santos (Medicina).
Título do Projeto: APRIMORAMENTO DO MÉTODO IN VITRO DE INDUÇÃO DE 
ARRITMIAS VENTRICULARES POR REPERFUSÃO PÓS-ISQUEMIA  
Orientador: Prof. Dr. Carlos Marcelo Gurjão de Godoy

16h30
Estudante: Natália Fazenda de Carvalho Joaquim (Biomedicina)
Título do Projeto: EXPRESSÃO E REGULAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MCP-1 E SUA 
RELAÇÃO COM MACRÓFAGOS INFILTRADOS EM TECIDO ADIPOSO DE RA-
TOS COM TUMOR WALKER 256
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Saburo Shida
Co-orientador: Prof. Dr. Miguel Luiz Batista Júnior 

16h45
Estudante: Rosemary Cobra (Sistemas de Informação)
Título do Projeto: METADADOS PARA DESCRIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMA-
GENS ODONTOLÓGICAS DIGITALIZADAS PARA WEB
Orientadora: Profa Drª Silvia C. Martini Rodrigues
Co-orientadora: Profª Erika Estevam Freire Miranda

17h00
Estudante: Thaís Neves de Almeida Silveira (Biologia)
Título do Projeto: INFLUÊNCIA QUÍMICA E ESTRUTURAL DE LIGANTES BIFOS-
FÍNICOS NA AÇÃO ANTITUMORAL DE CICLOPALADADOS DERIVADOS DE 
TRIAZÓIS
Orientador: Prof. Dr. Antonio Carlos Fávero Caires

17h15
Estudante: Thompson Lima dos Santos (Química)
Título do Projeto: ESTUDO DA LIBERAÇÃO DE Fe-o,o-EDDHA A PARTIR DE MA-
TRIZES POLIMÉRICAS EM SOLO
Orientador: Prof. Dr. André Fernando de Oliveira 
Co-orientadora: Profª Drª Astréa F. de Souza Silva 

17h30
Estudante: Victor Sheiji Sato (Sistemas de Informação)
Título do Projeto: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA AUXILIAR NO 
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Orientadora: Profª Drª Marcia Aparecida Bissaco da Silva
Co-orientadora: Profª Alessandra Di Benedetto
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SESSÃO E – CIÊNCIAS HUMANAS I – SALA 11-06

14h00
Estudante: Angélica Janaina de Oliveira Dias Batista dos Santos (Biomedicina)
Colaboradora: Jéssica de Souza Tomaz 
Título do Projeto: GESTAÇÃO EM ADOLESCENTES NA PERIFERIA DE SÃO PAU-
LO: CAUSAS, VIVÊNCIAS E SIGNIFICAÇÃO
Orientador: Prof. Ms. Eduardo Filoni
Co-orientador: Profª Cristina Mendes Gigliotti Borsari

14h15
Estudante: Camila Gusmão de Almeida (Psicologia)
Título do Projeto: SEXUALIDADE E AUTO-ESTIMA FEMININA: UM ESTUDO 
COM UNIVERSITÁRIAS
Orientadora: Profª Drª Vera Socci

14h30
Estudante: Cibele Máximo dos Santos Fonseca (Pedagogia)
Título do Projeto: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: DESAFIOS 
INERENTES À EFETIVAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE
Orientadora: Profª Ms Iara Guadalupe Garcia
Co-orientadora: Profª Ms. Francine de Paulo Martins  

14h45
Estudante: Fábio Rogério Nunes de Sousa (Psicologia)
Colaboradora: Ordália Maria de Oliveira Mascara (Psicologia)
Colaboradora: Regiane de Souza Domingues (Psicologia)
Título do Projeto: ESTRESSE DO UNIVERSITÁRIO: ESTILOS DE PENSAR E CRIAR 
COMO ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO
Orientadora: Profª Ms. Adriana Aparecida Ferreira

15h00
Estudante: Glaucia Pereira da Silva (Educação Física)
Colaboradora: Lilian Hatsumi Sasai (Educação Física)
Título do Projeto: RECREAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO 
MOTORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Orientadora: Profª Ms. Maria de Fátima F. O. Peruchi

15h15
Estudante: Heloisa Sacomano de Oliveira (Pedagogia)
Título do Projeto: A PESSOA SURDA NA ESCOLA REGULAR: É POSSÍVEL?
Orientadora: Profª Ms Eliza Montrezol

15h30-16h00 – Intervalo
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16h00
Estudante: Joice Pereira Marques (Pedagogia)
Título do Projeto: MICHEL FOUCAULT E AS PRÁTICAS ESCOLARES
Orientadora: Profa Ms Eliana Gomes Pereira Pougy

16h15
Estudante: Juliana do Nascimento de Brito (Psicologia)
Título do Projeto: MOTIVOS QUE LEVAM UM ESTUDANTE DE PSICOLOGIA A 
FAZER UMA ESCOLHA TEÓRICA
Orientador: Prof. Ms. Gabriel Tarragô Santos

16h30
Estudante: Mariana Andrade da Costa (História)
Título do Projeto: O CINEMA NA SALA DE AULA: AVANÇOS E RETROCESSOS
Orientadora: Profª Ms. Cintia Mara de Souza Palma

16h45
Estudante: Mariane Gonçalves Branco (Letras)
Título do Projeto: A DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA NO CURRÍCULO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL (5ª SÉRIE) NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE 
SÃO PAULO: UMA ANÁLISE DOCUMENTAL
Orientadora: Profª Drª Maria Angélica Batista

17h00
Estudante: Michelle Cristiane Seixas Fernandes (Pedagogia)
Colaboradora: Cristiane Vanessa Alcântara (Pedagogia)
FRACASSO ESCOLAR E PATOLOGIZAÇÃO DO ENSINO NA EDUCAÇÃO IN-
FANTIL: DESCONSTRUINDO O DISCURSO NA ESCOLA
Orientadora Profa Drª Tatiana Platzer do Amaral
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SESSÃO F – CIÊNCIAS HUMANAS II – SALA 11-07

14h00
Estudante: Camila Marques Marçal (Nutrição)
Colaboradora: Vanessa Lopes de Maria
Título do Projeto: ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA: UM ESTUDO SOBRE QUALI-
DADE E PREÇO
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares

14h15
Estudante: Daniela Batinga Araújo dos Santos (Administração de Empresas)
Título do Projeto: A TEMÁTICA AMBIENTAL NA GRADE CURRICULAR DO 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DA UNIVERSIDADE DE MOGI 
DAS CRUZES: PROJETO PEDAGÓGICO DE 2006 E 2007
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares 

14h30
Estudante: Douglas Raphael de Miranda (Ciências Contábeis)
Título do Projeto: EMPREGABILIDADE E DIPLOMA DE GRADUAÇÃO: GRADU-
ANDOS E GRADUADOS DOS CURSOS DE CONTABILIDADE E ADMINISTRA-
ÇÃO DA UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES-UMC
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares 

14h45
Estudante: Eliza Caroline Alves Souza (Publicidade e Propaganda)
Colaborador: Alexandre Alberto Benatti (Publicidade e Propaganda)
Título do Projeto: OS ATAQUES EXPLÍCITOS AOS CONCORRENTES NAS PROPA-
GANDAS DE REFRIGERANTES
Orientadora: Profª Drª Luci Mendes de Melo Bonini

15h00
Estudante: Indira Hansen Ferreira (Administração de Empresas)
Colaboradora: Wislaene Pereira Torres (Administração de Empresas)
Título do Projeto: A FORMAÇÃO DE PROJETOS PARA VENDA DE CRÉDITOS DE 
CARBONO: ESTUDO DE CASO – NOVAGERAR
Orientador: Prof. Dr. Francisco Claudio Tavares 

15h15
Estudante: Juliana Rocha (Psicologia)
Título do Projeto: Produção Científica sobre Religiosidade/ Espiritualidade
Orientador: Prof. Dr. Vera Socci

15h30 – 16h00 – Intervalo
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16h00
Estudante: Lóris Fernandes (Curso: Administração)
Título do Projeto: ÉTICA NA GESTÃO FINANCEIRA DE MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS (MPE’s) DO ALTO TIETÊ: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO.
Orientador: Prof. Ms. Michel Mott   
Co-orientador: Prof. Ms.Ricardo Henrique Trovão Rego

16h15
Estudante: Regiane Aparecida Leite (Curso:Odontologia)
Colaboradora: Carolina Pupo Natale
Título do Projeto: QUARENTA ANOS DE ODONTOLOGIA: UM PANORAMA SO-
BRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA E A CARREIRA PROFISSIONAL
Orientadora: Profª Drª Maria Renata Giazzi Nassri
Co-orientador: Prof. Ms.  Neivaldo José Alves de Souza

16h30
Estudante: Roberto Kimura de Souza (Administração)
Título do Projeto: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NO CURSO DE AD-
MINISTRAÇÃO – UMC: UM ESTUDO SOBRE OS TRABALHOS DE CONCLUSÃO 
DE CURSO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares
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SESSÃO G – CIENCIAS HUMANAS III – SALA 11-08

14h00
Estudante: Ana Claudia Barzotto Walczewski (Odontologia)
Título do Projeto: ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA FRENTE A PRO-
CESSOS CIVIS ENVOLVENDO A RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL DO CI-
RURGIÃO-DENTISTA
Orientadora: Profª Drª  Evelyn Anzai Kanto

14h15
Estudante: Bruno Naure (Jornalismo)
Título do Projeto: A REPRESENTATIVIDADE DA CULTURA POPULAR NA MÍDIA 
REGIONAL : UM ESTUDO DE CASO TV DIÁRIO
Orientadora: Profª Drª Cristina Schmidt Pereira da Silva

14h30
Orientanda: Camila Franco de Carvalho Beranger (Jornalismo)
Título do Projeto: APROPRIAÇÃO DO UNIVERSO POPULAR NAS HISTÓRIAS DE 
CHICO BENTO: UM ESTUDO DE CASO DAS ANIMAÇÕES DA MAURICIO DE 
SOUSA PRODUÇÕES
Orientadora: Profª Drª Cristina Schmidt Pereira da Silva

14h45
Estudante: Felipe Fernandes de Brito (Comunicação Social/ Jornalismo)
Título do Projeto: COMUNIDADES DE SAMBA DE SÃO PAULO: A COMUNICA-
ÇÃO POPULAR COMO FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL
Orientadora: Profª Drª Cristina Schmidt Pereira da Silva

15h00
Estudante: Fernanda Kamimura (Medicina)
Título do Projeto: MEMÓRIA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS DO 
ALTO TIETÊ
Orientador: Prof. Dr. Marcelo de Almeida Buriti  
Co-orientador: Prof. Ms. Michel Mott 

15h15
Estudante: Fernando Cipro Carvalho (Odontologia)
Colaborador: Nilson Paulino de Aguiar Junior (Odontologia)
Título do Projeto: ANÁLISE QUALI E QUANTITATIVA DOS ARTIGOS NA ÁREA 
DE ODONTOLOGIA LEGAL INDEXADOS NO PUBMED
Orientadora: Profª Drª Evelyn Anzai Kanto

15h30-16h00 – Intervalo
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16h00
Estudante: Flávio Alves da Silva (Psicologia)
Título do Projeto: CONSELHEIROS TUTELARES E O ATENDIMENTO ÀS VÍTI-
MAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Orientadora: Profª Drª Wilma Magaldi Henriques

16h15
Estudante: Géssica Brandino Gonçalves (Comunicação Social)
Título do Projeto: O PAPEL DO JORNALISTA INVESTIGATIVO VERSUS ÉTICA 
PROFISSIONAL
Orientador: Prof. Dr. Sérsi Bardari

16h30
Estudante: Isabela Lemos de Lima Cascão (Educação Física)
Título do Projeto: FOLCLORE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
Orientadora: Profa Ms. Maria de Fátima Feliciano de Oliveira Peruchi

16h45
Estudante: Maria Cristina Bardul Endo (Pedagogia)
Título do Projeto: A ESCOLA NORMAL CAETANO DE CAMPOS NO PROCESSO 
CIVILIZADOR REPUBLICANO
Orientadora:  Profª Ms. Cíntia Mara de Souza Palma

17h00
Estudante: Tatiane Ramos da Luz (Educação Física)
Título do Projeto: A COBERTURA DO JORNALISMO ESPORTIVO EM RELAÇÃO 
ÀS MULHERES ATLETAS
Orientador: Prof. Ms. João Pedro Arantes

17h15
Estudante: Vanessa de Almeida Santos (Publicidade e Propaganda)
Título do Projeto: BARBIE:TO BE OR NOT TO BE, THAT IS THE QUESTION?
Orientadora: Profª Drª Cristina Schmidt Pereira da Silva
Co-Orientador: Prof. Celso Ledo Martins





ÁREA DE 
CIÊNCIAS DA VIDA 

I
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CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DAS ESPÉCIES DO GÊNERO 
GENIDENS (SILURIFORMES; ARIIDAE), BAGRES MARINHOS DO 

SUDESTE E SUL DA AMÉRICA DO SUL

Estudante: Cristiane Castilho Fernandes da Silva (Biologia)
Orientador: Prof. Dr. Alexandre Pires Marceniuk 
Co-orientador: Prof. Dr. Alexandre Wagner Silva Hilsdorf
Área de conhecimento: Genética Animal
Palavras-chave: Genidens, COI, D-loop

[INTRODUÇÃO] O gênero Genidens é um grupo monofilético e inclui 
quatro espécies de hábitos costeiros e estuarinos. Embora apresentem diferen-
tes hábitos de vida e sejam bem caracterizadas morfologicamente, G. barbus, 
G. planifrons e G. machadoi não foram ainda diferenciadas pelos marcado-
res moleculares utilizados na literatura. [METODOLOGIA] Para diferen-
ciar molecularmente estas espécies de Genidens , foram realizadas extrações 
de DNA e amplificações por PCR do gene COI e da região controle (D-loop) do 
DNA mitocondrial e as sequências foram analisadas nos programas BioEdit 
e MEGA4.1.[RESULTADOS/DISCUSSÃO] Obteve-se 624 pb do gene COI 
de 7 indivíduos, com divergência nucleotídica de 0,6 a 0% entre as espécies 
do gênero, com 0% de divergência entre G.barbus e G.machadoi, 0,2% entre 
G.barbus e G.planifrons e 0,6% entre G.barbus e G.genidens. Do D-loop ob-
teve-se 717 pb de 20 indíviduos, 10 G.barbus e 10 G.machadoi provenientes 
de duas populações do sul e sudeste do Brasil, com divergência nucleotídica 
de 1,7 a 0% entre os indivíduos analisados, não diferenciando as duas espé-
cies. A definição dos limites das espécies de Genidens é fundamental para o 
entendimento de sua biologia e conservação, tendo em vista que as espécies 
do grupo possuem importância econômica para a pesca, e para ecologia de 
regiões estuarinas e costeiras.[CONCLUSÃO] Embora novas evidências te-
nham sido encontradas distinguindo G, genidens e G.planifrons, diferenças 
moleculares entre G.barbus e G.machadoi não foram encontradas, sendo ne-
cessário outros estudos que justifiquem a ausência de divergência molecular 
entre espécies bem caracterizadas morfologicamente.
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DIVERSIDADE DE MYRMELACHISTA ROGER, 1863 (HYMENOP-
TERA: FORMICIDADE: FORMICINAE) EM UMA ÁREA DE FLO-

RESTA OMBRÓFILA DENSA

Estudante: Eric Prado Hengles (Biologia)
Orientadora: Profª Drª Maria Santina de Castro Morini
Co-Orientador: Prof. Dr. Eduardo Luiz Longui
Área de conhecimento: Zoologia
Palavras-chave: Mata Atlântica; ninhos; serapilheira

[INTRODUÇÃO] O gênero Myrmelachista é um táxon pouco es-
tudado, com 65 espécies descritas; são arborícolas, sendo que algumas 
espécies forrageiam sobre árvores, mas a maioria nidifica no interior de 
troncos vivos. Algumas espécies influenciam ativamente a distribuição 
espacial das populações das plantas, pois atuam como dispersoras de 
sementes. [METODOLOGIA] Foram realizadas coletas manuais de ni-
nhos no PNMSI e a Densidade Aparente da madeira foi calculada; a par-
tir da coleta dos indivíduos por pitfalls arbóreos, as arbóreas serão iden-
tificadas. Para detectar se há diferença entre a densidade aparente das 
madeiras, foi realizada uma análise de variância entre as três espécies de 
formiga com maior número de ninhos coletados. As espécies foram iden-
tificadas por comparação com a coleção de referência da Mirmecofauna 
do Alto Tietê. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Foram coletados 83 ninhos 
de Myrmelachista, sendo: 50 de M. ruszkii, 19 de M. catharinae, 10 de M. 
nodigera, dois de Myrmelachista sp.7, um de M. reticullata e um de Myr-
melachista sp.4. Myrmelachista não tolera distúrbios ecológicos; sendo 
assim, a baixa ocorrência de algumas espécies está relacionada à influên-
cias antrópicas no local de coleta. Os dados de densidade variaram entre 
0,242 a 0,606 g/cm3 e, embora, os ninhos de M. nodigera ocorram em 
amostras de madeira com menor densidade (0,39 g/cm3) em comparação 
com as outras duas espécies, M. catharinae (0,47 g/cm3) e M. ruszkii (0,45 
g/cm3), não foram observadas diferenças estatisticamente significativas 
(F = 1,562; p>0,05). A riqueza encontrada nas coletas manuais é seme-
lhante à da coleta por “pitfalls” arbóreos, diferindo na abundância, pois 
na coleta manual, todo o ninho é coletado.[CONCLUSÃO] Foi possível 
observar a diversidade de Myrmelachista e algumas espécies de arbóreas 
onde estas nidificam; notou-se que o gênero Myrmelachista busca madei-
ras com densidades semelhantes para construção de sua morada. 
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ASPECTOS MORFOANATÔMICOS DE FLORES E UTRÍCULOS DE 
UTRICULARIA NEPHROPHYLLA BENJ. (LENTIBULARIACEAE)

Estudante: Érica Caroline da Silva (Biologia)
Orientador: Prof. Dr. Vítor Fernandes Oliveira de Miranda
Área do Conhecimento: Morfologia Vegetal
Palavras chave: Anatomia, reprodução vegetativa, planta carnívora.

[INTRODUÇÃO] O objeto de estudo desse trabalho será Utricularia 
nephrophylla Benj., uma espécie litófita distribuída na região sudeste nos Es-
tados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São plantas deli-
cadas e que apresentam flores de corola branca a malva.[METODOLOGIA] 
Os estudos foram baseados em materiais depositados em coleção líquida (FAA 
70 e/ou EtOH), exsicatas e material vivo proveniente de plantas em cultivo no 
Laboratório de Sistemática Vegetal (UMC). Foram confeccionadas lâminas 
temporárias e/ou permanentes de folhas e estruturas foliares de material fresco 
e fixado, corados em safranina ou azul de toluidina 0,05%. [RESULTADOS/
DISCUSSÃO] A folha de Utricularia nephrophylla é em formato reniforme 
assim como a folha de Utricularia reniformis a qual pertence ao mesmo gru-
po IPERUA diferindo entre si morfológicamente apenas pelo tamanho, pois a 
folha de U. nephrophylla é menor de 0,1-1 cm que a de U. reniformis é de 5-8 
cm As folhas apresentaram reprodução vegetativa, que é comum em algumas 
plantas como “fortuna” (Bryophyllum). cita que em alguns organismos existe 
mesmo a diferenciação de estruturas especializadas nesse tipo de reprodução 
e são denominados propágulos, que no caso das angiospermas são multice-
lulares e possuem formas bem definidas. A partir da técnica de dissociação 
de epiderme foi possível verificar que a folha possui o tipo de estômato ano-
mocítico. [CONCLUSÃO] Foram demonstradas nesse estudo estruturas de 
reprodução vegetativa em U. nephrophylla, uma característica do seu ciclo 
de vida bastante peculiar, assim como características utriculares e florais. Os 
resultados aparesentados são de grande importância para o conhecimento da 
biologia da Seção Iperua, bem como para o gênero Utricularia em geral.
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ASPECTOS BIOLÓGICOS DE MYRMELACHISTA RUSZKII FOREL, 
1903 (FORMICIDAE: FORMICINAE)

Estudante: Laira Dias de Campos Adriano (Biologia)
Orientador: Profª Drª Maria Santina de Castro Morini
Área de conhecimento: Zoologia
Palavras-chave: : Mata Atlântica; castas; serapilheira

[INTRODUÇÃO] Myrmelachista ruszkii é uma espécie tipicamente 
Neotropical, pertence ao grupo Pseudolasius e à tribo monotípica Myrmela-
chistini. O gênero é composto por formigas pequenas, arborícolas, sendo que 
algumas de suas espécies forrageiam sobre as árvores, mas a maioria nidifica 
no interior de troncos vivos. Estudos sobre a biologia de M. ruszkii, assim 
como outras espécies do gênero são raros. [METODOLOGIA] Foram rea-
lizadas coletas de ninhos e a quantificação dos indivíduos presentes neles. A 
madeira do ninho teve a densidade aparente calculada e a arquitetura básica 
descrita por meio de medidas das dimensões principais do ninho, as quais 
foram aplicadas em testes de correlação de Spearman. Além disso, todas as 
operárias tiveram a cápsula cefálica medida. [RESULTADO/DISCUSSÃO] 
Foram coletados 44 ninhos e todas as operárias (n= 2.756) tiveram a cápsu-
la cefálica medida; cujos valores variaram de 0,30 a 0,70 mm, e a tendência 
de distribuição desses valores é unimodal, o que corresponde a presença de 
apenas uma casta, ou seja, M. ruszkii é uma espécie monomórfica. Foram 
encontrados, também, estágios imaturos de desenvolvimento e outros insetos 
associados. No teste estatístico, houve correlação significativa apenas entre 
volume do ninho e o número de indivíduos imaturos (-0,3783, significativo 
a 0,05); já a correlação negativa entre o volume do ninho e o número total de 
indivíduos (-0,0005, significativo a 0,05) indica que, o número de elementos 
que compõe a colônia não é limitado pelo volume do canal interno dos troncos. 
[CONCLUSÃO] Os valores obtidos na quantificação dos indivíduos presen-
tes nos ninhos de M. ruszkii, tanto quanto os da medida da cápsula cefálica, 
que se faz representar a espécie como monomórfica; além das informações 
sobre a arquitetura básica do ninho e da densidade aparente da madeira, são 
dados que complementam o conhecimento sobre a história natural da espécie 
estudada.
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COMUNIDADES DE FORMIGAS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) 
EM TECOMA STANS (L.) KUNTH (L.) JUSS. EX KUNTH (BIG-

NONIACEAE), UMA PLANTA INVASORA DE ÁREAS DE MATA 
ATLÂNTICA

Estudante: Lidyane dos Santos Venâncio (Ciências Biológicas)
Orientadora: Profª Drª Maria Santina de Castro Morini
Área de conhecimento: Zoologia
Palavras-chave: formigas, bioindicador, antropização

[INTRODUÇÃO] Devido às suas características peculiares, o uso de 
Formicidae como bioindicadores tem sido amplo; inclusive de áreas invadidas 
por espécies exóticas como é o caso de Tecoma stans (Bignoniaceae). Com 
base nisso, o objetivo desse trabalho foi avaliar as comunidades de formigas 
presentes na espécie invasora T. stans, determinando se a abundância e a ri-
queza de espécies estão relacionadas ao caule e às folhas. [METODOLO-
GIA] As coletas foram realizadas na COSIM (Mogi das Cruzes-SP). Foram 
realizadas 13 coletas manuais de formigas que forrageavam no caule e nas 
folhas de 30 espécimes de T. stans. As formigas foram identificadas em subfa-
mílias e morfoespécies. Os dados estão sendo analisados descritivamente e 
com o estimador Chao 2. [RESULTADOS E DISCUSSÃO] Foram identifi-
cadas 2.146 formigas, divididas em 23 morfoespécies/espécies, 14 gêneros e 5 
subfamílias. Myrmicinae foi a mais rica e abundante nos dois compartimentos 
e sua dominância pode ser explicada pela alta diversificação em relação aos 
hábitos alimentares. O caule apresentou a maior riqueza e abundância (23 e 
2240, respectivamente) em todas as coletas; o que se deve, provavelmente, a 
disponibilidade de recursos. A riqueza estimada para este compartimento foi 
de 98%, enquanto nas folhas de 89,5%.  [CONCLUSÃO] Concluí-se que o 
caule de T. stans oferece maior quantidade de recursos para o forrageamento 
de espécies de formigas; entretanto, ainda não é possível inferir a similaridade 
entre as duas comunidades de formigas em ambos os compartimentos anali-
sados, uma vez que as coletas não terminaram. 
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ESTUDO DE COMUNIDADES DE FORMIGAS (HYMENOPTERA: 
FORMICIDAE) EM UM LOCAL DE MATA ATLÂNTICA CONTAMI-

NADA POR METAIS.

Estudante:  Márcia Mayumi Tachira (Bel. Ciências Biológicas)
Orientadora: Profª Drª Maria Santina de Castro Morini
Co-orientadora: Msc. Sílvia Suguituru
Área do conhecimento: Ecologia
Palavras-chave: formigas, winkler, metais 

[INTRODUÇÃO]O Parque Municipal Nagib Najar localiza-se na 
encosta da Serra do Itapeti, e durante 40 anos funcionou uma indústria 
siderúrgica. As coletas de formigas foram efetuadas com o intuito de 
analisar a riqueza, as guildas e a influência dos metais ali existentes.[ME-
TODOLOGIA]Foram coletadas formigas epigéicas na área do parque, 
totalizando 8 sítios de coleta. O protocolo de coleta, usando extratores 
de Winkler, foi padronizado para amostras de formigas de serapilheira 
em áreas de Mata Atlântica.Empregou-se as seguintes análises: correla-
ção de Spearman, Kruskal-Wallis, estimativa de riqueza e similaridade.
[RESULTADOS E DISCUSSÃO]Obteve-se 8 subfamílias e 55 espécies, 
sendo classificadas em 13 guildas. Myrmicinae, Ponerinae e Formicinae 
foram as mais freqüentes.   A maior parte dos gêneros é generalista, sen-
do a guilda “dominantes onívoras de solo” predominante em todos os 
sítios de coleta; mas no geral, a área estudada é um mosaico de espécies 
de áreas de mata e urbana. O número de espécies não diferiu em relação 
aos sítios de coleta (Kruskal–Wallis= 5,4156; df= 7; p= 0,6094); o índice 
de diversidade de Shannon-Wienner foi semelhante em todos os sítios 
e os valores de Equabilidade evidenciam a distribuição homogênea das 
espécies. Em relação às comunidades houve maior similaridade entre os 
sítios 1 e 2, 3 e 4 e 6 e 8.  Não houve correlação significativa (rs= -0,6013; 
p= 0,1147) entre a riqueza e a concentração de metais biodisponíveis no 
solo de cada sítio de coleta.[CONCLUSÃO]As comunidades de formi-
gas amostradas demonstram que a área ainda possui algumas espécies 
especialistas, o que significa que o local ainda oferece condições bióticas 
e abióticas para a sua manutenção. Entretanto, para que as redes ecoló-
gicas sejam mantidas e ampliadas é importante que se busquem alterna-
tivas de manejo para a área. 
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ANÁLISE MORFOMÉTRICA DE FORMIGAS (HYMENOPTERA: 
FORMICIDAE) QUE FORRAGEIAM EM DIFERENTES TIPOS DE 

ECOSSISTEMAS

Estudante: Roseli de Fátima de Oliveira (Ciências Biológicas)
Orientadora: Profª Drª Maria Santina de Castro Morini
Área de conhecimento: Zoologia
Palavras-chave: Forrageamento, Gnamptogenys striatula, Hypoponera sp. 8 

[INTRODUÇÃO] A forma do corpo pode fornecer informações sobre 
diversos aspectos da vida de uma espécie, como por exemplo, a locomoção, 
o tipo de alimento e até mesmo sobre o hábitat. O objetivo deste trabalho foi 
analisar os padrões morfométricos de duas espécies de formigas que forra-
geiam em diferentes tipos de ecossistemas. [METODOLOGIA] As espécies 
escolhidas foram obtidas no acervo úmido do LAMAT e pertencem a duas 
guildas. A análise morfométrica foi realizada com o auxílio de uma ocular 
micrométrica acoplada a um estereomicroscópio (Leica 12.5); as medidas efe-
tuadas foram baseadas em literatura pertinente. A análise de dados descritiva 
foi realizada no Excel e a inferencial pelos programas Systat 13.0 e BioEstat 
5.0. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Foram escolhidos como táxons Gnamp-
togenys striatula e Hypoponera sp. 8, que tiveram 19 estruturas medidas. 
Apenas as operárias de G. striatula coletadas em áreas de Mata Atlântica e de 
Eucalyptus sp. foram maiores, quando comparadas às operárias dos demais 
ecossistemas; o que é corroborado pelo dendograma de dissimilaridade. Na 
análise discriminante de Hypoponera sp. 8 somente os exemplares da área 
de Pinus foram maiores em relação aos demais ecossistemas. No geral, as 
medidas da cabeça e da perna foram semelhantes entre as operárias coleta-
das nos diferentes locais. [CONCLUSÃO] Grupos ecológicos e taxonômicos 
podem ser diferenciados por meio de análises morfométricas; entretanto, ao 
se comparar as operárias de uma mesma espécie, coletadas em ecossistemas 
diferentes, não foi constatada diferença significativa. Assim, pode-se concluir 
que o padrão morfométrico é homogêneo nas espécies estudadas, independen-
temente do ecossistema. 
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ASPECTOS MORFOANATÔMICOS DE UTRÍCULOS E FLORES DE 
UTRICULARIA FOLIOSA L. (LENTIBULARIACEAE)

Estudante: Saura Rodrigues da Silva (Ciências Biológicas)
Orientador: Prof. Dr. Vitor Fernandes Oliveira de Miranda
Área de conhecimento: Morfologia Vegetal
Palavras-chave: populações, morfometria, planta carnívora

[INTRODUÇÃO] Utricularia foliosa distingue-se de outras espécies 
do gênero pelos estolões cilíndricos e levemente achatados, frutos bacá-
ceos e sementes lenticuladas. Praticamente nenhum estudo morfológi-
co foi realizado para a espécie, assim esse estudo é necessário a fim de 
compreender melhor a biologia do grupo. [METODOLOGIA] Foram 
coletados espécimes no Município de Mogi das Cruzes (SP) e pantanal 
mato-grossense (MT). Para as análises morfoanatômicas, foram confec-
cionadas lâminas histológicas e os cortes foram documentados por fotos 
e desenhos. Para as análises morfométricas foram mensurados utrículos 
e flores e os dados submetidos a testes univariados e à análise de conglo-
merados. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] Importantes dados morfoa-
natômicos para a sistemática da espécie incluem os diversos tipos de tri-
comas na superfície interna e externa dos utrículos, entre eles antennae, 
tricomas bífidos e quadrífidos. Para as flores, além da forma, destaca-se 
a presença de óvulos ortótropos, unitegumentados e tenuicelados com 
gametófito feminino localizado na região central do óvulo. Diferenças 
morfométricas significativas foram encontradas para os utrículos entre 
as populações do MT e de SP. Houve estruturação em conjuntos de indi-
víduos de mesma população, contudo, isso se deve provavelmente à re-
produção clonal e à influência de fatores ecológicos. Para as flores houve 
diferenças significativas, porém não foi encontrada relação geográfica 
para os agrupamentos. [CONCLUSÃO] Os utrículos para U. foliosa não 
são estruturas adequadas para separar geograficamente populações, to-
davia as flores apresentam sinal filogeográfico. [AGRADECIMENTOS] Ao 
PIBIC/CNPq/UMC e a FAEP/UMC.
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PERFIL DE METAIS DE COLÔNIAS DE CAMPONOTUS RUFIPES 
(HYMENOPTERA: FORMICIDAE) COLETADAS EM ÁREA AGRÍ-

COLA E DE MATA

Estudante: Suzamar Gabriel dos Santos (Biologia)
Orientador: Profª Drª Maria Santina de Castro Morini
Área do Conhecimento: Zoologia Aplicada
Palavras-chaves: Camponotus rufipes; antropização; metais pesados 

[INTRODUÇÃO] Atualmente sabe-se que a contaminação ambiental 
por metais têm crescido e acarretado diversos problemas, tais como a con-
taminação de lençóis freáticos e a morte de animais em diferentes níveis da 
cadeia trófica. Alguns organismos respondem à poluição ambiental usando 
essas substâncias; as formigas, por exemplo, podem incorporar metais do am-
biente, seja pela alimentação ou pelo contato, dessa forma podem ser utiliza-
das como bioindicadores. Este trabalho tem como objetivo correlacionar o teor 
de metais no material do ninho, nas operárias e em pupas de Camponotus 
rufipes, visando complementar os resultados de Silva et al. (2006) e Silva et 
al. (2009). [METODOLOGIA] Foram coletados três ninhos em duas áreas 
no município de Mogi das Cruzes, uma área agrícola e uma de mata. Três com-
ponentes dos ninhos foram separados visualmente, operárias de maior tama-
nho cefálico, pupas e material que compõe o ninho. As amostras (operárias e 
pupas) foram limpas em solução Extran® (Merck) 5% sob sonicação em banho 
de ultra-som. A determinação de metais será realizada por absorção atômica, 
em cada componente do ninho. A análise dos dados será de forma descritiva 
através de gráficos e tabelas, além disso serão utilizados testes como : ANOVA, 
Tukey,  PCA e Análise de Cluster, com o auxílio dos softwares Statistica 4.3 
e Unscrambler 9.2. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] Até o momento foram 
realizadas a separação do material, bem como a limpeza das formigas e das 
pupas para a realização das análises químicas. [CONCLUSÃO] São necessá-
rias as análises químicas para conclusões mais precisas com relação ao perfil 
de metais nos diferentes componentes do ninho.
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AVALIAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL DE IDOSOS DO MUNICÍ-
PIO DE MOGI DAS CRUZES

Estudante: Adriana de Sousa Nagahashi (Nutrição)
Colaboradora: Maria Olívia Fontanelli Torraga (Nutrição)
Orientadora: Profª Drª Rita Maria  Monteiro Goulart
Área de conhecimento: Análise Nutricional da População
Palavras-chave: Idoso, Estado Nutricional, Qualidade de Vida

[INTRODUÇÃO] Segundo a OMS até 2025 o Brasil será o sexto país do 
mundo com o maior número de pessoas idosas. A alimentação inadequada, 
tanto por excesso como por deficiência pode repercutir em distúrbios nutricio-
nais. A prática de atividade física ajuda a reduzir vários sintomas característi-
cos do envelhecimento. [METODOLOGIA] Foram estudadas 48 mulheres, 
com idade ≥60 anos, de uma Universidade Aberta à Terceira Idade em Mogi 
das Cruzes. O estudo foi transversal, realizado entre Ago/2009 à Abr/2010. 
Avaliou-se: peso, estatura, circunferência abdominal (CA), qualidade de vida 
(WHOQOL), estado nutricional (IMC), atividade física (IPAQ) e para o con-
sumo alimentar, o Recordatório 24 horas. Para analisar os resultados: freqü-
ência, média, desvio padrão e Kruskal-Wallis para testar a diferença entre os 
grupos, nível de significância p<0,05. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] 54% 
apresentaram excesso de peso, 87,0% risco para doença cardiovascular. O IMC 
apresentou alta correlação com a CA (r = 0,89). A média do consumo energé-
tico do grupo foi 1299,47 ± 424,80 kcal/dia. O consumo de cálcio ficou abaixo 
do recomendado (439,73 ± 271,41). O consumo médio de fibras foi insuficiente 
(13,14 ± 9,50). Em relação à atividade física, 43,8% foram classificadas como 
irregularmente ativas e 6,3% sedentárias. A qualidade de vida nos quatro 
domínios avaliados apresentou médias de 66,0; 62,0 e 71,6 para eutróficos, 
sobrepeso e baixo peso, respectivamente, não foram encontradas diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos. [CONCLUSÃO] São neces-
sários mais estudos com maior número de idosos para identificar fatores re-
lacionados à qualidade de vida deste grupo que cresce mais do que qualquer 
outro na sociedade atual.
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ANÁLISE DO CONHECIMENTO DAS FUNÇÕES INERENTES AO 
PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA NA EQUIPE MULTIDISCIPLI-

NAR PELA EQUIPE MÉDICA E PACIENTES

Estudante: Aline Marta Glicério (Fisioterapia) 
Orientadora: Profª Ms. Nilce Helena do Nascimento Araújo
Co-orientadora: Profª Ms. Silvia Regina Matos Silva Boschi 
Área de conhecimento: Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Palavras-chaves: Equipe Multidisciplinar; função do fisioterapeuta;

 
[INTRODUÇÃO] O presente estudo se propõe a analisar o grau de co-

nhecimento sobre a atuação do profissional de fisioterapia na equipe multi-
disciplinar em âmbito hospitalar, buscando com o resultado desta aumentar 
a relação de trocas entre os membros da equipe multidisciplinar e pacientes. 
[METODOLOGIA] Realizou-se a coleta de dados com 64 voluntários, in-
cluindo pacientes internados em enfermaria e membros da equipe multidis-
ciplinar, de um hospital do Alto Tietê. Os pacientes foram abordados no leito 
e os membros da equipe multidisciplinar em horário de trabalho e respon-
deram a um questionário adaptado. [RESULTADOS E DISCUSSÃO] Ca-
racterização da amostra: faixa etária entre 21-25 anos de idade, 54,69% dos 
participantes são do sexo feminino, sendo que 75% da amostra é composta 
por pacientes. Perfil do voluntário: 32,81% dos voluntários possuem 11 anos 
de estudo, renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos, 67% afirmam saber o 
próprio diagnóstico clínico. Aspectos intrapessoais sobre a atuação da fisio-
terapia: 78,12% dos voluntários afirmam saber o que faz um fisioterapeuta, 
nenhum participante respondeu não ter opinião a expressar sobre que pessoas 
precisam de fisioterapia e apenas 2 atribuíram incumbências não inerentes 
ao fisioterapeuta. [CONCLUSÃO] Apesar dos participantes possuírem uma 
noção geral sobre a atuação do fisioterapeuta não se tem presente um conheci-
mento real das atividades do fisioterapeuta hospitalar. 
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RESPOSTA DA PRESSÃO ARTERIAL PÓS-EXERCÍCIO DE FORÇA 
COM INTENSIDADES DIFERENTES EM VOLUNTÁRIOS IDOSOS.

Estudante: Jamille Lobosco Farath Carvalho (Educação Física)
Colaborador: Leon Sandro Santos Carvalho 
Orientador: Prof. Dr. Milton Rocha de Moraes
Co-orientador: Prof. Ms. Marcos Antonio Pudo 
Área de conhecimento: Fisiologia do Esforço
Palavras-chave: Exercício de força, Hipertensão Arterial, Hipotensão

[INTRODUÇÃO] O envelhecimento é acompanhado de uma série 
de doenças entre elas a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). Um dos 
benefícios do exercício de força (EF) é a redução da Pressão Arterial (PA) 
após uma sessão de treinamento, fenômeno conhecido como hipotensão 
pós-exercício (HPE).[METODOLOGIA] Participaram cinco idosas hi-
pertensas medicadas com anti-hipertensivos 66,6±1 anos, 27,1±0,4  de 
índice de massa corpórea (IMC), 135±13, 80±4, 85±9, de Pressão Arterial 
Sistólica (PAS), Diastólica (PAD), Freqüência Cardíaca (FC) em repouso. 
Foram realizadas duas sessões de EF uma a 60% da carga voluntária má-
xima (CVM) outra a 40% da CVM ambas com 3 séries de 12 repetições 
com intervalos de 1 minuto entre as séries. Os parâmetros cardiovascu-
lares foram aferidos em repouso, final do exercício, e pós-exercício, aos 
5, 10, 15, 30, 45, 60 minutos.[RESULTADO/DISCUSSÃO] Verificou-se 
que não houve queda significativa nas medidas da PA pós-exercício de 
força em relação ao repouso (P>0,05) em ambos os protocolos. Houve 
queda da FC ao 45º (P<0,05) e 60º (P<0,01) minutos para protocolo a 
40% da CVM e aos 45º (P<0,05) minuto para protocolo a 60% da CVM. 
Essa queda significativa na FC refletiu um menor esforço do miocár-
dio mensurado pelo duplo produto (DP) [CONCLUSÃO] Idosas hiper-
tensas submetidas a EF com intensidades diferentes não apresentaram 
HPE, supostamente em decorrência dos processos fisiológicos do en-
velhecimento relacionados ao enrijecimento das artérias. Porém houve 
queda significativa da FC, supostamente em decorrência da diminuição 
do tônus simpático incorrendo em menor sobrecarga cardíaca. 
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ATIVIDADES NO MEIO LÍQUIDO UM CAMINHO PARA MINIMIZAR 
ESTEREOTIPIAS EM PESSOAS AUTISTAS: ESTUDO DE CASO

                               
Estudante: Joyce Vieira Martins dos Santos (Educação Física)
Orientadora: Profª Ms. Rosemi Maria Chacon Musolino
Área de conhecimento: Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Palavras-chave: Bolas e arcos, Comportamento estereotipado, Qualidade de vida.

[INTRODUÇÃO] O autismo é um transtorno invasivo do desenvolvi-
mento com atividades restritas, repetitivas e estereotipadas. A pesquisa teve 
como objetivo analisar, comparar as atividades com bolas e arcos coloridos 
como caminho para minimizar estereotipias em autistas pré e pós-interven-
ção.[METODOLOGIA] Trata-se de um estudo de caso envolvendo duas 
pessoas autistas, uma do sexo feminino e, um do sexo masculino. Desenvol-
veu-se durante um período de 8 meses, no qual as sessões ocorriam uma vez 
por semana com duração de um hora. Foram aplicadas atividades com bolas 
de borrachas e arcos coloridos, estas propostas consistiam em arremessar as 
bolas coloridas dentro do arco em diferentes distâncias. Outro recurso foi à 
imersão, no qual o monitor os auxiliavam em sua passagem por dentro do arco 
azul e, em seguida pelos demais arcos. Propusemos também, rodas cantadas, 
flutuação e o relaxamento muscular seguindo-se um plano de aula. Na coleta 
de dados, foi utilizada uma Ficha de Registro de Comportamento Observado, 
um Protocolo Padrão da Associação dos Amigos dos Autistas e uma câmara 
filmadora. [RESULTADOS] Pode-se constatar que em ambos os casos na 
avaliação inicial, apresentaram-se estereotipias auto-agressivas e, na mensal 
foi observada uma diminuição das mesmas. No caso de Ester essas desapare-
ceram, já, em Samuel, minimizaram consideravelmente aumentando a quali-
dade de vida.[CONCLUSÃO] As propostas de intervenção no meio líquido 
contribuíram com a redução das estereotipias, parece fazer com que os alunos 
se tornem mais calmos, tranqüilos, permitindo um melhor contato, auxilian-
do na mudança comportamental e proporcionado uma melhor qualidade de 
vida, pois Ester não possui mais suas estereotipias, quanto a Samuel, estas 
minimizaram. 
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ESTUDO DA INCIDÊNCIA DAS LESÕES CERVICAIS NÃO CARIO-
SAS EM PACIENTES ADULTOS

Estudante: Larissa Cristina Souza da Silva (Odontologia)
Colaboradora: Larissa Kataoka Petigroso 
Orientador: Prof. Dr. Camillo Anauate Netto
Co-orientador: Prof. Dr. Ricardo Amore
Área de conhecimento: Dentística
Palavras-chave: Hipersensibilidade dentinária, lesão cervical não cariosa, etiologia

[INTRODUÇÃO] As lesões cervicais não cariosas (LCNC) constituem o 
grupo de lesões de maior complexidade na clínica odontológica, principalmen-
te no que se refere à identificação do agente etiológico e o tratamento proposto. 
Este estudo foi planejado visando avaliar a prevalência, severidade bem como 
relacionar os fatores etiológicos às lesões cervicais não cariosas. [METODO-
LOGIA] Foram examinados 70 pacientes da clínica odontológica de Mogi das 
Cruzes, 33 do sexo feminino e 37 do sexo masculino com o objetivo de verificar 
a presença de lesões cervicais não cariosas. [RESULTADO/DISCUSSÃO] 
Foram analisados 70 pacientes, sendo 33 do sexo feminino onde 18 apresen-
taram LCNC (54,5%); 37 pacientes do sexo masculino onde 28 apresentaram 
LCNC (75,7%). Apenas 42,85% dos pacientes do sexo masculino apresentaram 
hipersensibilidade contra 77,7% das pacientes do sexo feminino. O número de 
LCNC em homens foram 168 cavidades dos 28 com LCNC, quase 2 vezes maior 
do que em mulheres 90 cavidades das 18 com LCNC. [CONCLUSÃO] Pôde-
se concluir que um número expressivo de homens e mulheres são acometidos 
por LCNC. O somatório de fatores como o estresse da vida contemporânea que 
desencadeia a aplicação de carga mecânica excessiva sobre os dentes, hábitos 
alimentares inadequados em associação com escovas e técnicas incorretas têm 
colaborado para o aumento da incidência destas lesões o que aponta mais uma 
vez para a etiologia multifatorial.
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DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 
(IMPRESSO E VIRTUAL) SOBRE OS ASPECTOS MORFOFUNCIO-

NAIS E FISIOPATOLÓGICOS RELACIONADOS AOS SISTEMAS 
HUMANOS ABORDADOS PELAS DISCIPLINAS DE FISIOLOGIA 

HUMANA E FISIOPATOLOGIA

Estudante: Mayara de Moraes Firmino (Biologia)
Colaborador: Sandra Syomara Oliveira Araujo (Biologia)
Orientador: Profª Drª Ana Carolina Rodrigues Dias
Área de Conhecimento: Métodos e Técnicas de Ensino  
Palavras-chave: sistemas humanos, aspectos morfofuncionais, fisiopatologia

[INTRODUÇÃO] Os alunos dos Cursos da Saúde do Campus Villa-
Lobos, da Universidade de Mogi das Cruzes têm um perfil de Formação de 
caráter generalista. O conteúdo descrito na literatura muitas vezes é complexo 
dentro do contexto da formação em nível de Graduação e a disponibilidade de 
horário para estudo é limitada. O presente projeto teve como objetivo desen-
volver material de apoio para auxílio no direcionamento do estudo na literatu-
ra específica sobre os tópicos abordados nas Disciplinas de Fisiologia Humana 
e Fisiopatologia.[METODOLOGIA] A fim de desenvolver material de apoio 
pedagógico, complementar aos assuntos abordados em sala de aula, fora feita 
revisão da bibliografia básica e complementar da literatura acadêmica. O con-
teúdo dos tópicos contidos nos Planogramas de ensino das Disciplinas foram 
resumidos e organizados sob a forma de fichas com apresentação direta do 
texto e ilustrações.[RESULTADOS] O material desenvolvido (Conceito de 
Homeostase; Neurofisiologia; Sistemas Digestório; Renal; Endócrino e Cardio-
respiratório) será apresentado em meio impresso (apostila teórico-prática das 
Disciplinas de Fisiologia Humana e de Fisiopatologia) e em meio virtual (CD-
ROM) a ser disponibilizado na Biblioteca do Campus. [CONCLUSÃO] O 
conteúdo mínimo proposto pelo projeto foi desenvolvido com êxito, contudo 
tópicos complementares direcionados aos interesses de aplicação na prática 
profissional de cada Curso da Saúde mostrar-se-iam pertinentes.
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ESTUDO ERGONÔMICO DO CONJUNTO CADEIRA E MESA DE 
SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE PRIVA-

DA E PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES

Estudante: Melissa Cristina Tonello Verreschi (Fisioterapia)
Colaboradora: Rosemeire de Oliveira Barioni (Fisioterapia)
Orientador: Prof. Ms. Ewerson de Godoy
Co-orientadora: Profª Ms. Silvia Regina Matos da Silva Boschi
Área de conhecimento: Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Palavras-chave: ergonomia, antropometria , escolares.

[INTRODUÇÃO] No processo educacional a mobília escolar, tem  papel 
fundamental a capacidade do aprendizado. No Brasil os parâmetros dimen-
sionais da  mobília escolar são definidos pela Norma NBR 14006 da ABNT 
– Associação Brasileira de Normas Técnicas, que se caracteriza como o instru-
mento de medidas da mesa e cadeira escolar, relacionadas às medidas antro-
pométricas dos escolares. O objetivo foi identificar as medidas ergonômicas 
do conjunto cadeira e mesa escolar e antropométrica dos escolares do Ensino 
Fundamental da Rede Privada e Municipal e comparar com as orientações 
contidas na Norma NBR 14006. [METODOLOGIA] Foram analisadas 2 
escolas do Ensino Fundamental II do Município de Mogi das Cruzes, sendo 
39 alunos da rede pública e 32 alunos da rede privada. Na coleta de dados 
utilizou-se uma régua antropométrica e fita métrica inextensível para obter as 
medidas da mobília escolar e dos escolares. Os dados obtidos foram analisados 
e comparados com as indicações da Norma NBR 14006. [RESULTADOS/
DISCUSSÃO] Os dados demonstraram que 57 escolares (80,28%) estão ade-
quados à altura da mesa; 07 escolares (9,86%) têm a correta adequação na al-
tura da cadeira e 61 escolares (85,91%) na profundidade da cadeira escolar. 
[CONCLUSÃO] Através dos dados analisados, temos que a relação ergono-
mia e antropometria, do conjunto cadeira e mesa de sala de aula e escolares, 
nas escolas pesquisadas, estão parcialmente em desacordo com as orientações 
da Norma NBR 14006 da Associação Brasileira de Normas e Técnicas.
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HIPOTENSÃO PÓS-EXERCÍCIO ISOMÉTRICO EM VOLUNTÁRIOS 
IDOSOS

Estudante: Rafael dos Reis Vieira Olher (Educação Física)
Colaborador: Leon Sandro de Carvalho
Colaboradora: Jamille Lobosco Farath de Carvalho 
Orientador: Prof. Dr. Milton Rocha de Moraes
Co-Orientador: Prof. Dr. Marcelo de Almeida Buriti
Área de conhecimento: Fisiologia do Esforço
Palavras-chave: Exercício Isométrico, Idosas, Hipertensas

[INTRODUÇÃO] A hipertensão arterial acomete aproximadamente 60 
% da população brasileira acima de 60 anos. Atualmente a cada dez indiví-
duos no mundo, um tem mais de 60 anos, sendo que 55,1% desse grupo são 
mulheres. É de suma importância verificar as respostas cardiovasculares nes-
ta população quando submetidos à isometria moderada, uma vez que idosos 
realizam este tipo de ação em algumas atividades da vida diária. A proposta 
deste estudo foi verificar a hipotensão pós-exercício isométrico (HPEI) com 
diferentes intensidades em idosas hipertensas. [METODOLOGIA] Partici-
param do estudo nove idosas hipertensas controladas por medicamentos (PAS 
121 ±7,0 mmHg, PAD 72 ±5,8 mmHg, PAM e FC 77 ±8 bpm) com idade entre 
60 e 70 anos (64,33 ±1,0 anos). Foram realizados duas sessões de HPEI com 4 
séries de 5 contrações com duração de 10 segundos cada. A intensidade das 
sessões foi de 30% e 50% da contração voluntária máxima (CVM). A pressão 
arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) foram avaliadas em repouso, final do 
exercício e pós-exercício, aos 5, 10, 15, 30, 45 e 60 minutos. [RESULTADOS/
DISCUSSÃO] Após as sessões não foram observadas alterações significati-
vas na PA e/ou FC em ambos os protocolos quando comparados aos valores de 
repouso (P >0,05). Os parâmetros cardiovasculares retornaram aos valores de 
repouso cinco minutos pós-exercício. [CONCLUSÃO] Este é o primeiro es-
tudo investigando a HPEI em idosas hipertensas. Nossos dados mostram que 
idosas hipertensas controladas submetidas ao exercício isométrico agudo de 
curta duração não apresentam resposta hipotensora pós-exercício.
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ANOMALIAS DENTÁRIAS: AGENESIA E SUPRANUMERÁRIOS. 
ESTUDO CLÍNICO E RADIOGRÁFICO EM PACIENTES.

Estudante: Renata Paula Santos (Odontologia)
Colaboradora: Sandra Aparecida Cursino 
Colaboradora: Natália Oliveira Borges
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Rada Mohamad Saleh
Área de conhecimento: Odontologia
Palavras-chave: Oligodontia, Anodontia, Dente não erupcionado.

[INTRODUÇÃO] O estudo das anomalias dentárias de desenvolvimento 
tem apresentado resultados nem sempre convergentes. Os índices de preva-
lência, distribuição por sexo, arcada, lado e dentes envolvidos têm variado na 
literatura, segundo os pacientes pesquisados. [METODOLOGIA] Foram 
examinados na clínica odontológica da Universidade de Mogi das Cruzes, 52 
pacientes, sendo 22  pacientes do sexo masculino e 30 pacientes do sexo femi-
nino, abrangendo uma faixa etária de 07 a 30 anos que estão em tratamento 
nas diversas clínicas, buscando-se identificar  e caracterizar a sua ocorrência. 
Na análise estatística, foram calculadas proporções e os respectivos intervalos 
de confiança, empregando o teste X2, devendo p<0,05. [RESULTADO/DIS-
CUSSÃO] Dos pacientes avaliados, registrou-se um índice de prevalência de 
44,60% de pacientes com agenesia e inclusão dental, sendo que 23,07% eram 
do sexo feminino e 11,53% eram do sexo masculino. Havendo maior preva-
lência de agenesia de 3º molares superiores e inferiores no sexo feminino da 
raça branca. Com relação à ocorrência de agenesia dental, os dados apontados 
no presente trabalho estão de acordo com a maioria dos relatos na literatura, 
evidenciando os terceiros molares superiores e inferiores como os mais co-
muns. [CONCLUSÃO] Com relação à ocorrência de agenesia dental, ocorreu 
maior incidência nos terceiros molares superiores e inferiores como os mais 
comuns, seguido do segundo pré molar inferior e segundo pré molar superior. 
A proporção de agenesias na maxila é predominantemente maior do que na 
mandíbula.
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ESCOLA DE POSTURA – UMA QUESTÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO

Estudante: Roseli Leal Vida (Fisioterapia)
Orientador: Profª Ms. Sílvia Regina Matos da Silva Boschi
Co-orientador: Prof. Ms. Ewerson de Godoy
Área de conhecimento: Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Palavras-chave: Escola de Postura, fisioterapia, consciência postural

[INTRODUÇÃO] As dores na coluna vertebral têm se tornado uma 
das principais queixas da atualidade, sendo que muitas das vezes está 
relacionada com a má postura adotada em casa e no trabalho. As Escolas 
de Postura baseiam-se na aplicação de aulas expositivas onde há uma 
abordagem de temas importantes para a compreensão da origem da dor, 
consciência postural e um programa de atividades físicas. Esta pesquisa 
teve como objetivo verificar a eficácia de um programa de Escola de Pos-
tura para pacientes com dores crônicas na coluna.[METODOLOGIA] 
Participaram dessa pesquisa 22 indivíduos com idade média de 45,13 ± 
18,22, sendo 15 mulheres e 7 homens, porém somente 7 permaneceram 
até o final do grupo, onde foram aplicados dois questionários, o SF-36 
e um elaborado pela pesquisadora, sendo estes aplicados no primeiro e 
último dia de aula do programa Escola de Postura.[RESULTADO/DIS-
CUSSÃO] Os resultados obtidos na pesquisa mostram uma diferença 
estatisticamente significante nos domínios aspecto físico com p= 0,04; 
dor com p= 0,02 e estado geral de saúde com p= 0,02 e uma grande mu-
dança em relação aos hábitos posturais dos participantes como postura 
adotada para dormir e altura correta da vassoura. [CONCLUSÃO] Por 
fim temos que a Escola de Postura é um tratamento eficaz contra as do-
res nas costas e para auxiliar nas mudanças de hábitos posturais.
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ANÁLISE DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE CIMENTOS EN-
DODÔNTICOS

Estudante: Carolina Martins (Odontologia)
Colaboradora: Camila Kaori Ishikawa (Odontologia)
Orientadora: Profª Drª Maria Renata Giazzi Nassri
Co-orientador: Prof. Ms. Neivaldo José Alves de Souza
Área de conhecimento: Endodontia
Palavras-chave: Cimentos Endodônticos, Ação Antimicrobiana, Halo de Inibição.

 
[INTRODUÇÃO] O sucesso do tratamento endodôntico, requer um ca-

nal radicular livre de microorganismo para prevenir futuro retratamento en-
dodôntico. Foi objetivo deste trabalho, avaliar a atividade antimicrobiana de 3 
cimentos endodônticos frente à microorganismos encontrados na microbiota 
do canal radicular em casos de contaminação.[METODOLOGIA] Emprega-
do o método de difusão em ágar Muller-Hinton (MH). Inicialmente as 4 amos-
tras de Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Escherichia coli (ATCC 25922), 
Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e Candida albicans (ATCC 18804) fo-
ram semeadas em placas de Petri. Uma camada base de 10 ml de ágar foi feita 
na placa, após a solidificação, foi adicionada uma segunda camada semeada 
contendo 200 µl da suspensão padronizada e 10 ml de ágar MH na forma lí-
quida. Após a solidificação, 3 poços de 6 mm de diâmetro, eqüidistantes foram 
preenchidos com os cimentos endodônticos AHPlus®, EndoRez® e Epiphany® 
manipulados conforme as recomendações do fabricante. A medição foi rea-
lizada após 24 horas.[RESULTADO/DISCUSSÃO] Dos cimentos testados 
somente o EndoRez® e AHPlus® formaram halo de inibição quando em contato 
com os microorganismos. O cimento Epiphany® não conseguiu inibir o cres-
cimento bacteriano.[CONCLUSÃO] O AHPlus® apresentou a maior halo de 
inibição sobre C. albicans, seguida por EndoRez® em S. aureus. O menor halo 
de inibição do AHPlus® foi contra E. faecalis e E.coli, seguida do EndoRez® 
sobre C.albicans e E. faecalis. [AGRADECIMENTOS] Ao CNPq e à UMC, 
ao laboratório de Microbiologia da FOSJC-UNESP pela cessão dos microorga-
nismos e à CD doutoranda Lilian Eiko Maekawa.
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DESENVOLVIMENTO E ESTUDOS DE FORMULAÇÕES DE VEÍCU-
LOS DE DROGAS HIDROFÓBICAS ACEITAS PELA FARMACOPÉIA 

AMERICANA CICLOPALADADOS PARA VIABILIZAR O USO DE 
PALADACICLO BIFOSFÍNICO COMO DROGAS NO TRATAMENTO 

DA DOENÇA DA CHAGAS

Estudante: Fernanda Maria Pinheiro Machado Nogueira (Medicina)           
Orientador: Prof. Dr. Antonio Carlos Fávero Caires
Área de conhecimento: Farmacologia
Palavras-chave: Ciclopaladados,Chagas,Veículos

[INTRODUÇÃO] O complexo paladaciclo[Pd2(C2,N-S(-)dmpa)(μ-dppe)
Cl2]   desenvolvido por nosso grupo de pesquisas no CIIB/UMC tem-se mostra-
do muito eficaz como agente antitumoral e antiparasitário.Para o tratamento 
dessas doenças temos tido, devido ao caráter hidrofóbico da molécula, uma 
grande dificuldade de escolha de veículos e vias de administração da droga. 
[METODOLOGIA] Foram realizados diversos experimentos em camundongos 
com diferentes veículos e vias de administração (oral, transdérmica e cutânea), 
utilizando-se agentes de permeabilização cutânea como Mygliol, Ácido Oléico, 
Fosfoetanolamina, Lecitina de Soja e DMSO. Para formulações orais utilizou-se 
um elaborado veículo contendo quitosanas. [RESULTADOS/DISCUSSÕES] O 
veículo por via oral gerou uma maior sobrevida nos camundongos, mostrando 
ser uma via promissora para a droga 7A (17dia = 60% de sobrevida; 18dia = 20% 
de sobrevida; 19dia = 0% de sobrevida) comparada ao controle (17dia = 80% de 
sobrevida; 18dia = 0% de sobrevida) e a via cutânea (17dia = 80% de sobrevida; 
18dia = 0% de sobrevida).As formulações cutâneaas e transdérmicas apresenta-
ram uma sobrevida baixa. [CONCLUSÃO ]A formulação transdérmica teve baixa 
efetividade e causou lesões cutâneas, mostrando-se inviável. A formulação oral 
mostrou-se eficaz e promissora. [AGRADECIMENTOS]FAPESP,FAEP/UMC 
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DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE CEPA M1 DE HELICOBACTER 
PYLORI EM PCR EM TEMPO REAL (QPCR)

Estudante: Fernando Francisco Pazello Mafra (Farmácia)
Orientador: Prof. Dr. Douglas Mascara
Co-orientador: Prof. Dr. Ivarne Luis dos Santos Tersariol
Área de conhecimento: Biologia Molecular
Palavras-chave: PCR em tempo-real; densidade bacteriana; análise quantitativa

[INTRODUÇÃO] A bactéria Helicobacter pylori é um patógeno hu-
mano responsável pelo acometimento de lesões gástricas. Os genes codifica-
dores da ilha de patogenicidade (cagPAI) e o gene vacA são descritos como 
marcadores de fatores de virulência da bactéria. Entretanto, poucos estudos 
correlacionam virulência com o aumento da densidade bacteriana. O presente 
estudo, objetiva definir um marcador genético para detecção e quantificação 
de cepas m1 de H. pylori por PCR em tempo-real a partir de biópsias gástricas 
[METODOLOGIA] O DNA genômico de 18 amostras de biópsia gástricas 
positivas para a cepa m1 processadas em estudo anterior foram utilizados para 
análise em PCRq. As concentrações de DNA para a reação foram normalizadas 
para 100ng de DNA. O programa de amplificação e detecção para dos produtos 
de PCR para o alelo m1 foram realizados conforme programa convencional 
de amplificação do aparelho ABI 7500. Para verificação da especificidade do 
produto de PCR, foi feita a dissociação do produto amplificado. [RESULTA-
DO/DISCUSSÃO] O fragmento amplificado para o alelo m1 do gene vacA 
mostrou-se específico para detecção da H.pylori em PCR em tempo-real. As 
análises da densidade bacteriana em pacientes com doenças ulcerativas e pré-
ulcerativas indicaram um valor de densidade bacteriana significativamente 
maior em relação à pacientes sem patologias gástricas [CONCLUSÃO] De 
acordo com os resultados obtidos, foi possível verificar que o alelo m1 é um 
marcador adequado para detecção da H.pylori por PCRq e há indicações de 
variação na densidade bacteriana em indivíduos com diferentes patologias 
gástricas.
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EFEITO DO EXTRATO DE FOLHAS DE AZADIRACHTA INDICA NO 
PROCESSO CICATRICIAL DE RATOS

Estudante: Flavia Silva Toia (Biomedicina)
Orientador: Prof. Dr. Jean Jacques Bonvent
Co-orientador: Prof. Dr. Tiago Rodrigues
Área do conhecimento: Farmacologia Clínica
Palavras-chaves: Reparo tecidual, Azadirachta indica, células inflamatórias.  

 
[INTRODUÇÃO] Os recursos empregados no processo de cicatrização 

ou de reparo tecidual são de várias origens e visam diminuir as infecções, o 
tempo de cicatrização e melhorar a qualidade final da cicatriz. Plantas medici-
nais têm sido utilizadas para tratar distúrbios dermatológicos há milhares de 
anos nos países do oriente e na Índia. A Azadirachta indica A. Juss (abreviada 
como A. indica), também conhecida como nim (ou neem), vem sendo usada 
como antihiperglicêmica, anti-séptica, em tratamento de feridas de pele e no 
combate à úlcera. [OBJETIVO] O objetivo do presente estudo é quantificar 
os possíveis efeitos do extrato de folhas de Azadirachta indica no processo 
inflamatório, durante o reparo tecidual de pele de ratos, submetidos à lesão 
cirúrgica. [METODOLOGIA] Foram utilizados 12 ratos da raça Winstar, 
machos e todos foram submetidos a duas lesões (realizadas com “punch”) na 
região dorsal, sendo uma considerada como controle, e outra submetida à apli-
cação do extrato da Azadirachta indica, via tópica. Os ratos foram divididos 
em dois grupos, conforme a duração do tratamento, um grupo durante 3 dias 
e outro durante 7 dias de aplicação. [RESULTADOS] Análises das imagens 
de lâminas histológicas coradas com HE, feitas com o software Image Pro 
Plus v.6.0, mostram que densidade de células inflamatórias encontradas nas 
lesões tratadas com Azadirachta indica foi menor do que nas lesões contro-
le. [CONCLUSÃO] A aplicação tópica do extrato de folhas da Azadirachta 
indica pode promover uma aceleração do reparo tecidual, pelo efeito anti-
séptico produzido. 
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ANÁLISE DA DIVERSIDADE BACTERIANA ASSOCIADA A UTRÍ-
CULOS DE UTRICULARIA GIBBA L.

Estudante: Juliana Goldbaum Crescente (Biologia)
Orientador: Prof. Dr. Welington Luiz de Araújo
Co-orientadora: Mestranda Fernanda Cristina Storte Santos
Área do conhecimento: Genética Molecular e de Microorganismos
Palavra-chave: Utricularia gibba; genes conservados; filogenia

[INTRODUÇÃO] O gênero Utricularia spp. é um dos mais representa-
tivos dentro das plantas carnívoras conhecidas, tendo a carnivoria uma im-
portância para a complementação de nutrientes. Segundo alguns autores, após 
captura a presa é degradada com o auxilio da comunidade bacteriana presente 
nos utrículos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi isolar e identificar 
bactérias associadas aos utrículos de U. gibba [METODOLOGIA] Bactérias 
foram isoladas de utrículos de U. gibba e identificadas por meio do seqüencia-
mento dos genes 16S RNAr, gyrB e rpoB. [RESULTADOS E DISCUSSÃO] 
Os resultados apontam que a densidade bacteriana dos utrículos varia de 3 a 4 
X 103 UFC∙U-1. Foi observado também que esta comunidade bacteriana cultivá-
vel é formada principalmente por Chromobacterium spp., Burkholderiales 
Genera incertae sedis, Bacillus sp., Paenibacilus pasadenensis, Rhodospi-
rillaceae, Aquilaea sp., Azospirillum sp. Enterobacter sp., sendo este últi-
mo identificado apenas pelo sequenciamento do gene gyrB e comparado em 
relação ao banco de dados do GenBank. [CONCLUSÃO] Estas espécies são 
comumente descritas em associação com plantas ou em amostras em água 
e solo, sugerindo que esta comunidade bacteriana dos utrículos de U. gibba 
pode flutuar entre a planta e a água onde a planta cresce, visto que U. gibba 
vive associada à corpos de água. Tendo em vista que este é a primeira descri-
ção da comunidade bacteriana associada a U. gibba, a atenção foi dada aos 
aspectos taxonômicos dos diferentes isolados obtidos, visto que novos genó-
tipos bacterianos poderão ser descritos e no futuro caracterizados quanto ao 
potencial biotecnológico.
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QUANTIFICAÇÃO DE XYLELLA FASTIDIOSA POR PCR QUANTI-
TATIVO EM PLANTAS INFECTADAS EXPERIMENTALMENTE

Estudante: Luciana Vieira Beja (Biologia)
Orientadora: Profª Drª Regina Costa de Oliveira
Área de conhecimento: Genética Molecular e de Microrganismos 
Palavras-chave: Xylella fastidiosa, PCR quantitativo, Clorose Variegada de Citros

[INTRODUÇÃO] A Xylella fastidiosa foi a primeira bactéria fitopatogê-
nica a ter seu genoma completamente seqüenciado, devido a sua importância so-
cioeconômica na citricultura nacional, pois é causadora da Clorose Variegada de 
Citros (CVC). A Clorose Variegada de Citros (CVC) é uma doença que acomete 
primeiramente as folhas levando ao surgimento de manchas amarelas na parte 
ventral e lesões cor de palha na parte dorsal das folhas. Por esse motivo, essa do-
ença em citros também recebe o nome popular de amarelinho. Outro sintoma é o 
amadurecimento precoce dos frutos, tornando-os duros e pequenos, queimados 
do sol e perdendo assim seu valor comercial. Esses sintomas são causados por es-
tresse hídrico que é causado pela oclusão vascular devido à formação de biofilme, 
goma, tilose e matriz exopolimérica. A maneira pela qual a doença se estabelece 
e evolui a partir do ponto de infecção ainda não está elucidada, assim como a 
relação entre quantidade de bactérias no xilema e severidade dos sintomas. Desta 
forma, este projeto tem por objetivo a implementação de uma plataforma para de-
tectar, através de PCR quantitativo em tempo real, a presença de Xylella fastidiosa 
em plantas de Citrus sinensis para monitoramento do processo de infecção após 
inoculação experimental em plantas jovens. [METODOLOGIA] Culturas de X. 
fastidiosa 9a5c foram utilizadas para inoculação de mudas de Citrus sinensis as-
sim como para extração de DNA para curva padrão. Após tempos determinados 
de inoculação, amostras de pecíolo e nervuras foram coletados, DNA extraído e 
submetido à amplificação e reações de qPCR. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] 
As plantas começaram a apresentar sintomas de CVC após aproximadamente 4 
meses da data da primeira inoculação mostrando assim a eficiencia do processo. 
Após 4 e 5 meses da primeira inoculação, o DNA total das plantas infectadas foi 
extraido e realizadas reações de qPCR para quantificação de X. fastidiosa. Foi pos-
sivel detectar a presença de X. fastidiosa em todos os experimentos de inoculação 
e verificar inclusive um aumento populacional. [CONCLUSÃO] Atráves do pro-
cedimento utilizado para a infecção experimental das mudas de Citrus sinensis 
pôde-se concluir que as inoculações foram bem sucedidas, pois há o aparecimento 
de sintomas de CVC em grande parte das plantas infectadas e que a metodologia 
de quantificação utilizada também possibilitou acompanhar o processo de infec-
ção da bactéria em mudas de citros. 
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ESTUDO DOS EFEITOS DO PLUMBAGIN SOBRE A BIOENERGÉ-
TICA E O ESTADO REDOX MITOCONDRIAL

Estudante: Mayara Kaori Kisaki (Farmácia)
Colaboradora: Deyse Cardoso da Silva (Farmácia)
Orientador: Prof. Dr. Tiago Rodrigues 
Área de conhecimento: Metabolismo e Bioenergética
Palavras-chaves: Plumbagin, Mitocôndria, Estado redox.

[INTRODUÇÃO] Plumbagin (5-hidroxi-2-metil-1,4-naftoquinona) é 
uma quinona produzida naturalmente por plantas das famílias Droseraceae 
e Plumbaginaceae. Estudos recentes mostraram que este composto é capaz de 
induzir apoptose em células em cultura supostamente associada a alterações 
do estado redox celular com envolvimento mitocondrial. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi estudar os efeitos do plumbagin sobre a bioenergética e o es-
tado redox em mitocôndrias isoladas de fígado de rato.[METODOLOGIA] 
O plumbagin foi adquirido comercialmente e as mitocôndrias foram isoladas 
por centrifugação diferencial. A ação do plumbagin sobre o estado redox do 
citocromo c foi analisada por espectroscopia UV/vis. A respiração mitocon-
drial foi avaliada por medidas de consumo de oxigênio usando eletrodo tipo 
Clark. O estado redox dos nucleotídeos de piridina e a dosagem de glutationa 
reduzida (GSH) foram avaliados fluorimetricamente e a oxidação de grupos 
tiólicos de proteínas mitocondriais, espectrofotometricamente.[RESULTA-
DOS/DISCUSSÃO] O plumbagin promoveu aumento do consumo de oxi-
gênio mesmo após a inibição completa da cadeia respiratória. Tal efeito não 
está associado a efeito direto sobre o estado redox do citocromo c, no entanto, 
o plumbagin induziu uma diminuição da fluorescência do NAD(P)H e dos ní-
veis de (GSH), os quais foram acompanhados pela oxidação dos grupos tiólicos 
de proteínas mitocondriais.[CONCLUSÃO] Os resultados obtidos demons-
traram que o plumbagin possui uma importante atividade pró-oxidante em 
sistemas biológicos, possivelmente decorrente de um processo redox sofrido 
por esse composto.
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES DO ÓLEO DAS 
SEMENTES DE AZADIRACHTA INDICA

Estudante: Paloma Caroline Ribeiro (Farmácia)
Orientador: Prof. Dr. Tiago Rodrigues
Área de conhecimento: Metabolismo e Bioenergética
Palavras-chaves: Óleo de Neem, Mitocôndria, Lipoperoxidação.

[INTRODUÇÃO] Azadirachta indica (Meliaceae), também conhecida 
como Neem, é utilizada na medicina popular há mais de 2000 anos, porém 
poucos estudos científicos foram realizados com o óleo das sementes. Esse 
óleo tem sido usado sem indicação médica para redução de hiperglicemia. 
Uma vez que o diabetes mellitus está associado a disfunções e estresse oxi-
dativo mitocondrial, neste trabalho investigamos os efeitos do óleo de Neem 
sobre mitocôndrias isoladas de fígado de rato.[METODOLOGIA] O óleo foi 
adquirido comercialmente, as mitocôndrias isoladas por centrifugação dife-
rencial e a respiração mitocondrial foi avaliada por medidas de consumo de 
oxigênio com eletrodo tipo Clark. A lipoperoxidação foi avaliada pela da for-
mação de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico. O potencial de membrana 
mitocondrial e a geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) foram ava-
liados por fluorimetria. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] O óleo de Neem 
inibiu a lipoperoxidação de membranas mitocondriais induzida por Fe2+/ci-
trato de maneira concentração-dependente acompanhada de diminuição da 
geração mitocondrial de EROs, estímulo da velocidade de respiração de esta-
do 4 e dissipação de potencial transmembrana em mitocôndrias energizadas 
com substrato de sítio II. Esses efeitos sobre parâmetros respiratórios foram 
completamente inibidos pela adição de soroalbumina bovina (BSA), um que-
lante de ácidos graxos, que também inibiu parcialmente a lipoperoxidação. 
[CONCLUSÃO] O óleo da semente de Neem confere proteção aos lipídeos 
de membrana de mitocôndrias submetidas a condições de estresse oxidativo, 
sendo que esse efeito é promovido, pelo menos em partes, pelo desacoplamen-
to provocado por ácidos graxos presentes no óleo, que reduz a geração de EROs 
mitocondrial.     
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOTÓXICA DO VENENO DAS 
 GLÂNDULAS DE FORMIGAS ODONTOMACHUS AFFINIS

Estudante: Thamires Regine Corga da Silva Angelo (Ciências Biológicas)
Orientador: Prof. Dr. Tiago Rodrigues
Co-Orientadora: Profª Drª Maria Santina de Castro Morini
Área de Conhecimento: Toxicologia
Palavras-Chaves: Odontomachus affinis, Veneno, Citotoxicidade

[INTRODUÇÃO] Os estudos com a utilização do veneno, frações ou to-
xinas isoladas de formigas são pouco encontrados na literatura e, em boa parte, 
trata-se de relatos de casos, muitas vezes daqueles que buscam estabelecer uma 
relação com a anafilaxia. O objetivo deste trabalho é extrair e avaliar o efeito 
citotóxico do veneno extraído das glândulas de formigas Odontomachus affi-
nis Smith F. 1858 (Hymenoptera: Formicidae) em células tumorais leucêmicas 
K562 e HTC. [METODOLOGIA] A extração do veneno foi feita no labora-
tório de Mirmecologia do Alto Tietê e a viabilidade celular foi determinada 
pelos testes de redução do MTT. [RESULTADO/DISCUSSÃO] O extrato 
bruto do veneno causou a morte de células tumorais de forma concentração-
dependente, sendo que 100% de morte foi obtido com 1,0 ou 2,0 mg/mL para 
K562 e HTC, respectivamente. Tal diferença pode ser causada por diferenças 
morfológicas ou metabólicas entre cada linhagem celular. [CONCLUSÃO] 
O veneno das glândulas de formigas Odontomachus affinis possui potente 
atividade citotóxica em células tumorais.
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ANÁLISE GENÔMICA COMPARATIVA ENTRE ISOLADOS DE XY-
LELLA FASTIDIOSA ASSOCIADOS À CLS

Estudante: Valquíria Campos Alencar (Biologia)
Orientadora: Profª Drª Regina Costa de Oliveira
Área de conhecimento: Genética Molecular e de Microrganismos 
Palavras-chave: Xylella fastidiosa, Microarranjos de DNA, Requeima foliar do cafeeiro

[INTRODUÇÃO] Xylella fastidiosa (Xf) é um bacilo Gram-negativo, 
que se desenvolve nos vasos do xilema de uma ampla variedade de espécies ve-
getais e suas diferentes linhagens causam doenças economicamente relevantes, 
entre elas a Clorose variegada dos citros (CVC) e a Requeima foliar do cafeeiro 
(CLS). A comparação do genoma de diversas linhagens de Xf mostrou a exis-
tência de um padrão, compatível com as modernas teorias sobre a evolução de 
procariontes, que propõem que os genomas de bactérias são divididos em um 
conjunto de genes central e um conjunto flexível, adquirido por transferência 
horizontal. Considerando que CVC e CLS são responsáveis por enormes prejuí-
zos econômicos no Brasil, um grande interesse tem se levantado sobre a existên-
cia de um patossistema conjunto. [METODOLOGIA] Isolados de Xf de cafe-
eiros foram comparados com a linhagem padrão 9a5c, que causa CVC, por meio 
de experimentos de hibridação competitiva em microarranjos de DNA, com o 
objetivo de identificar semelhanças estruturais, genes ausentes ou genes com 
número elevado de cópias. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Os resultados ob-
tidos nos experimentos sugerem que a semelhança genética entre os isolados de 
café e a linhagem 9a5c acontece devido a eventos de recombinação. Além disso, 
um isolado de café apresentou genes semelhantes aos encontrados em pXF51, 
um megaplasmideo da linhagem Xf 9a5c, o que pode corroborar a hipótese de 
fluxo gênico intenso.[CONCLUSÃO] Foi possível ter evidências a respeito da 
intensa atividade de transferência gênica lateral que ocorre em organismos pro-
cariotos, sendo este um importante mecanismo para promover a evolução deste 
grupo de microrganismos patogênicos, conferindo características diferenciadas 
para a adaptação e virulência de diferentes isolados.
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EFEITO DE FRAGMENTOS DE HEPARINA SOBRE ARRITMIA 
INDUZIDA ELETRICAMENTE EM ÁTRIO ISOLADO DE RATOS 

JOVENS

Estudante: Adriessa Aparecida dos Santos (Biologia) 
Orientador: Prof. Dr. Carlos Marcelo G. de Godoy
Área de conhecimento: Engenharia Biomédica
Palavras-chave: Arritmia, Enoxaparina®, Átrio Direito

[INTRODUÇÃO]Alguns fragmentos de Heparina, como a Enoxapari-
na®, aceleram a remoção do cálcio intracelular via ativação do trocador só-
dio-cálcio (TNC), podendo ajudar no tratamento e/ou prevenção de arritmias 
causadas pela sobrecarga de cálcio intracelular em cardiomiócitos. Tendo em 
vista que a expressão do TNC diminui com a maturação do cardiomiócito, é 
esperado que o efeito destes fármacos também se altere durante o desenvolvi-
mento do animal. Assim, neste trabalho caracterizamos o efeito de Enoxapa-
rina® em arritmias induzidas por eletroestimulação em átrio direito isolado de 
ratos jovens, e o comparamos com o obtido anteriormente em átrio de ratos 
adultos. [METODOLOGIA]A amplitude de estímulo dos pulsos e a freqü-
ência atrial foram utilizadas como indicadores da inducibilidade de arritmias 
e do ritmo atrial, respectivamente. Enoxaparina® foi adicionada, em diferentes 
concentrações (5µM, 15µM, 23µM, 28µM e 30µM) à solução de perfusão de 
cada átrio. [RESULTADOS/DISCUSSÃO]O ritmo sinusal diminuiu apro-
ximadamente 65% na presença de 5µM, 15µM e 30µM de Enoxaparina®, 50% 
na presença de 23µM de Enoxaparina® e 85% na presença de 28µM de Enoxa-
parina®, em relação à condição de ausência (controle) deste fármaco na solução 
de perfusão. A eficácia antiarrítmica máxima da Enoxaparina® nos átrios de 
ratos jovens ocorreu para as concentrações de 28µM e 30µM, respectivamen-
te, e nos adultos esta eficácia ocorre para as concentrações acima de 80µM e 
100µM. Esses resultados corroboram a idéia de haver, em relação aos ratos 
jovens, menor expressão do trocador sódio-cálcio (TNC) em cardiomiócitos de 
ratos jovens.[CONCLUSÃO]Concluímos que a Enoxaparina® reduz o ritmo 
sinusal e tem efeito antiarrítmico atrial em ratos jovens em concentrações sig-
nificativamente menores que a dos ratos adultos. Isto sugere que a idade deve 
ser cuidadosamente considerada na utilização clínica deste fármaco.  
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PPAR-g E ADIPOGÊNESE DE TECIDO ADIPOSO BRANCO DE 
RATOS INOCULADOS COM TUMOR DE WALKER 256

Estudante: Camila Katlen Luvisa (Fisioterapia)
Orientador: Prof. Dr. Miguel Luiz Batista Júnior
Co-orientador: Prof. Dr. Cláudio Saburo Shida
Área de Conhecimento: Fisiologia de Órgãos e Sistemas
Palavras-chave: Caquexia; adipogênese; PPARg-2

 
INTRODUÇÃO: A caquexia é uma síndrome cujo sintoma mais notável 

é a acentuada e rápida perda de peso corporal acompanhado de uma depleção 
da massa muscular esquelética, do tecido adiposo branco (TAB) e alterações 
específicas do metabolismo lipídico. A expressão de PPARg no tecido adiposo 
exerce efeito sinérgico no controle da diferenciação terminal do adipócito. O 
objetivo deste estudo é avaliar a expressão gênica do PPARg no TAB de ratos 
com tumor de Walker 256. METODOLOGIA: A análise da expressão gênica 
foi realizada no TAB de ratos inoculados com células tumorais e de ratos sem 
tumor (grupo controle), sendo que o grupo com tumor foi avaliado no 4º, 7º, 10º 
e 14º dias após inoculação. Após esse período, os animais foram sacrificados 
por decapitação e os tecidos foram coletados para análise da expressão gênica 
por RT-PCR. RESULTADOS/DISCUSSÃO: A expressão gênica do PPARg 
no TAB diminui com a evolução do tumor, sendo evidenciada a queda a partir 
do quarto dia após inoculação no tecido adiposo retroperitoneal (TARP) e a 
partir do sétimo dia no tecido adiposo epididimal (TAE). O PPARg desempe-
nha um papel importante no TAB, tratando-se do armazenamento de lipídios, 
na diferenciação dos adipócitos, no processo de inflamação e no metabolismo 
da glicose e relacionando-se também à perda de estoques de tecido adiposo 
característica da caquexia, uma vez que o gene participa da diferenciação do 
adipócito imaturo em adipócito maduro, interferindo na massa gorda total 
CONCLUSÃO: Podemos observar que a expressão do PPARg diminui com 
a evolução do tumor tanto no tecido adiposo retroperotineal (TARP) como no 
tecido adiposo epididimal (TAE), passando por algumas oscilações durante o 
período avaliado. 
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“AÇÃO ANTIOXIDANTE DA VIOLACEÍNA CONTRA ESPÉCIES 
ELETRONICAMENTE EXCITADAS E RADICALARES”

 
Estudante: Camila Maria Prado Alonso (Medicina)
Orientador: Profª Drª Iseli Lourenço Nantes
Co-orientadora: Mestranda Juliana Mafra Machado Nunweiler
Área de conhecimento: Bioquímica
Palavras-chave: violaceína, antioxidante, oxigênio singlete

[INTRODUÇÃO] Violaceína é um metabólito do triptofano produzido 
pela bactéria Gram- negativa Chromobacterium violaceum, sendo que esse 
corante possui múltiplas aplicações clínicas e biotecnológicas. [METODO-
LOGIA] A caracterização da ação antioxidante da violaceína foi feita utili-
zando as seguintes técnicas espectroscópicas: UV-vis e infravermelho. Os 
danos oxidativos dos lipossomos PCPECL e membranas mitocondriais foram 
avaliadas pela formação de TBARs e medidas de peróxido de lipídeo pelo mé-
todo FOX. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Violaceína impediu a formação 
de derivados oxidados de lipídeos submetidos à ação pró-oxidante do citocro-
mo c, que gera radicais livres e espécies excitadas e azul de metileno, o qual 
gera oxigênio singlete.O mecanismo de ação oxidante foi avaliado em ensaios 
feitos em D2O que aumenta os danos oxidativos do O2 singlete em atmosfe-
ra normal e de argônio. Os espectros de Infravermelho nas duas condições 
revelaram que na presença de O2 o corante sofre mudanças espectrais com 
o seqüestro de espécies excitadas. [CONCLUSÃO] A violaceína não causa 
danos em biomoléculas porque é eficiente seqüestradora de oxigênio singlete 
e radicais livres, agindo como antioxidante. [AGRADECIMENTOS] Prof.
Dr.Antônio Carlos F. Caires, FAPESP, FAEP-UMC, CNPq.
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ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE BIOLÓGICA DE MATERIAIS OB-
TURADORES ENDODÔNTICOS EM SUBCUTÂNEO DE RATOS

Estudante: Carolina Pupo Natale (Odontologia)
Colaboradora: Regiane Aparecida Leite  
Orientadora: Profª Drª Maria Renata Giazzi Nassri
Orientador: Prof. Márcio Feher Recasens
Área de conhecimento: Odontologia
Palavras-chave: Endodontia, Gutta-Percha, Materiais Dentários  

[INTRODUÇÃO] Os cones de guta-percha são os materiais sólidos mais 
utilizados na obturação de canais radiculares e, atualmente, o cone de polí-
mero de poliéster (Resilon) surgiu no mercado odontológico com a proposta 
de substituir estes cones. Poucos estudos sinalizam as propriedades biológi-
cas deste material, fundamental para o sucesso do tratamento. [METODO-
LOGIA] Foram utilizados 06 ratos, machos com aproximadamente 3 meses 
cada. Foram feitas quatro incisões, duas pélvicas e duas escapulares. Os cones 
de Resilon e guta percha foram colocados em tubos de polietileno e adequa-
dos nas incisões previamente realizadas. Decorridos os períodos de 7, 14 e 21 
dias, 2 animas de cada grupo foram sacrificados e a áreas dos implantes e 
tecido envolvido dissecada. As peças foram fixadas, cortadas e coradas com 
pela técnica de hematoxilina e eosina. [RESULTADOS] No período de 7 e 
21 dias, na comparação da guta percha com o resilon, não foram encontradas 
diferenças significativas entre os grupos. No grupo de 14 dias, observamos 
uma inflamação mais intensa porém com pouca expressividade. Em 21 dias 
observamos uma diminuição de células inflamatórias e início de processo de 
reparação tecidual. [CONCLUSÃO] Pode-se concluir que ambos os mate-
riais utilizados são biocompatíveis e aptos para serem utilizados para os fins 
a que se propõe, porém, mais estudos se fazem necessário avaliar possíveis di-
ferenças entre ambos. [AGRADECIMENTOS] Primeiramente agradeço a 
Deus pela benção de eu ter realizado este trabalho junto aos meus professores 
e ao Prof.Dr. Eduardo Rada.
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DETERMINAÇÂO DE CORANTE TARTRAZINA EM BEBIDAS NA-
CIONAIS NÃO ALCOÓLICAS

Estudante: Cinthia Gonçalves Martins (Nutrição)
Orientadora: Profª Drª Luciane Mie Kawashima
Co-Orientadora: Profª Drª Andréa Lícia de Almeida Oliveira
Área de conhecimento: Aval. e Controle de Qualidade de Alimentos
Palavras-chave: tartrazina; bebidas; corante

[INTRODUÇÃO]Dentre os corantes artificiais, o mais relacionado a 
alergias e demais reações adversas é a Tartrazina. O objetivo do estudo foi 
determinar a sua concentração em bebidas nacionais não alcoólicas, disponí-
veis no comércio de Mogi das Cruzes, SP e verificar a adequação à legislação.
[METODOLOGIA]Foram analisadas 48 amostras de bebidas, sendo 21 pre-
parados sólidos para refresco, 9 bebidas/refrescos, 5 refrescos destinados ao 
público infantil, 7 repositores hidroeletrolíticos, 2 refrigerantes, 2 energéticos 
e 2 gelados comestíveis. Foi empregada a metodologia oficial para extração, se-
paração e identificação de corantes artificiais do Instituto Adolfo Lutz (1985), 
e as soluções obtidas foram eluídas e examinadas espectrofotometricamente a 
428 nm, máximo de absorção da tartrazina.[RESULTADO/DISCUSSÃO]
Todas as amostras analisadas apresentaram concentrações de acordo com o 
determinado pela legislação (até 100mg/L). As maiores concentrações foram 
encontradas em produtos destinados ao público infantil. Os gelados comes-
tíveis tiveram a maior média de concentração (36,72 mg/L), seguido pelos re-
frescos destinados ao público infantil (16,03mg/L) e refrigerantes (13,53 mg/L). 
Ao contrário do esperado, a categoria que apresentou menores concentrações 
de tartrazina foram os preparados sólidos para refresco (média de 1,75mg/L).
[CONCLUSÃO]As maiores concentrações foram encontradas em produtos 
destinados ao público infantil, grupo considerado o mais vulnerável às reações 
adversas a aditivos alimentares. É importante lembrar que grande parte dos 
produtos infantis possui corantes artificiais, o que aumenta a ingestão diária 
destes aditivos. [AGRADECIMENTOS]CNPq e UMC.
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CIMENTOS OBTIDOS A PARTIR DE CINZA DE CASCA DE AR-
ROZ: DOPAGEM, DETERMINAÇÃO DA TAXA DE HIDRATAÇÃO E 

DURABILIDADE

Estudante: Débora Pereira Costa (Química)
Orientador: Prof. Dr. Flávio Aparecido Rodrigues
Área de conhecimento: Química de interfaces
Palavras-chaves: cimentos, biomassa, materiais

[INTRODUÇÃO] A casca de arroz é um resíduo do setor agrícola, muito 
abundante no Brasil e de baixo custo. Em torno de 25% desse material é cons-
tituído por sílica. Com a sua obtenção é possível usa - lá em vários processos 
produtivos. Neste trabalho foi produzido o β-Ca2SiO4 a partir da sílica da casca 
de arroz, com a inserção dos “hetero-átomos” nióbio, crômio e ferro. Este es-
tudo é de grande importância para avaliar os efeitos destes substituintes bem 
como estudar a viabilidade destes componentes para uso na construção civil. 
[METODOLOGIA] A síntese do β-Ca2SiO4 consiste na mistura mecânica 
da sílica obtida a partir da casca do arroz por método de extração alcalina, 
óxido de cálcio e pequenas porções de cloreto de bário, após é adicionado água 
numa proporção de 1:20 (sólido: água). A mistura é colocada durante uma 
hora no banho de ultra-som e a síntese termina em 800ºC. Para obter as taxas 
de hidratação das amostras foram feitas análises com o auxílio do aparelho 
de difração de raios-x. Os corpos de prova foram preparados com o cimento 
comercial, substituindo 30% com os cimentos dopados, uma proporção de 1:3 
de cimento:areia e relação água/cimento de 0.50, sendo feitas as análises com 
relação à absorção a água e resistência a ácido. [RESULTADOS/DISCUS-
SÃO] A taxa de hidratação para o β-Ca2SiO4 (sem adição de dopantes) tende 
a aumentar com o tempo Os cimentos dopados com os metais crômio e ferro 
tende aumentar a taxa de hidratação de forma similar entre si. O cimento do-
pado com o metal nióbio não se hidratou em estágios iniciais. [CONCLU-
SÃO] Com base nos resultados obtidos não é possível quantificar exatamente 
a taxa de hidratação. Pode-se estimar, no entanto, que após 14 dias, a taxa de 
hidratação esteja por volta de 10%.
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PRODUÇÃO DE FORMAS MUTANTES DE CITOCROMO C PARA 
INVESTIGAÇÃO DE SÍTIOS DE INTERAÇÃO COM MEMBRANA E 

MECANISMOS APOPTÓTICOS

Estudante: Marcella de Freitas Reis (Biomedicina)
Orientadora: Profª Drª Iseli Lourenço Nantes
Co-orientadora: Profª Drª Katia Cristina Ugolini Mugnol
Área de conhecimento: Bioquímica, Biologia Celular e Molecular
Palavras-chave: citocromo c, mutagênese sítio-dirigida, expressão proteica 

[INTRODUÇÃO] O citocromo c é uma hemoproteína com peso molecu-
lar de cerca de 12kDa, tendo papel bem definido como carreador de elétrons 
na cadeia respiratória e ativador em processos de morte celular. Diferentes sí-
tios do citocromo c estão envolvidos na interação da proteína com membranas 
biológicas e diferentes resíduos lhe conferiram evolutivamente propriedades 
apoptóticas. Estudos empregando formas mutantes de citocromo c permi-
tem elucidar o efeito que diferentes resíduos têm sobre a atividade proteica. 
[METODOLOGIA] Para a obtenção de formas mutantes de citocromo c foi 
empregada a técnica de mutagênese sítio-dirigida para substituição de ami-
noácidos específicos na sequência do plasmídeio PJRhrsN2. A expressão se 
deu em Escherichia coli BL21Star DE3 induzida por IPTG em meio Terrific 
contendo ampicilina e a purificação final em coluna cromatográfica de tro-
ca iônica. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Foram obtidas formas mutantes 
de citocromo c H26N/H33N, K22A/H26N/H33N, K25A/H26N/H33N e K79A/
H26N/H33N com rendimento de aproximadamente 8 mg de proteína purifi-
cada por litro de cultivo. As proteínas isoladas foram submetidas a análises 
eletroforética, espectroscópica no UV-vis e a dicroísmo circular (CD) e dicro-
ísmo circular magnético (MCD). [CONCLUSÃO] A técnica empregada para 
obtenção de formas mutantes de citocromo c mostrou-se altamente eficiente, 
com bom rendimento, produzindo proteínas com estrutura similar à da forma 
nativa, permitindo assim sua utilização em estudos relacionados ao papel de 
diferentes resíduos de aminoácidos na interação desta proteína com membra-
nas e no desencadeamento de processos de morte celular.
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 APRIMORAMENTO DO MÉTODO IN VITRO DE INDUÇÃO 
DE ARRITMIAS VENTRICULARES POR REPERFUSÃO PÓS-IS-

QUEMIA
     

Estudante: Naira Puzzi Goulart de Souza (Medicina)
Colaboradora: Natália Oliveira Santos (Medicina)
Orientador: Prof. Dr. Carlos Marcelo Gurjão de Godoy
Área de conhecimento: Biológicas.
Palavras-chave: Arritmias; Reperfusão; Langendorff.

[INTRODUÇÃO] A preparação de Langendorff é um modelo experi-
mental valioso para o estudo de arritmias. Um dos métodos utilizados nes-
ta preparação é a reperfusão pós-isquemia visando induzir arritmias. Deste 
modo, tendo em vista contribuir com o aprimoramento desta técnica, neste 
trabalho investigamos a influência do tempo de isquemia sobre os tipos de 
arritmias induzidas. [METODOLOGIA] Foi utilizada a montagem de Lan-
gendorff com solução de Krebs-Henseleit para perfusão. Os registros eletro-
cardiográficos  foram captados  e  armazenados no sistema AqDados. Foram 
estudados diferentes tempos de isquemia (10-12, 14-16, 20-25 minutos). [RE-
SULTADOS/DISCUSSÃO]  Nos  experimentos de 10-12 minutos foram 
encontradas, após reperfusão: fibrilações ventriculares e BAVT. Nos de 14-16 
minutos, foram  encontrados: fibrilações ventriculares , bloqueios AV 2:1 e 
taquicardia sinusal. E nos experimentos de 20 a 25 minutos: BAV, taquicardia 
ventricular e extrassistoles ventriculares.  Extrassistoles supraventriculares 
isoladas foram observadas em todos os tempos de isquemia. Os tempos de  
isquemias  que  proporcionam a maior reprodutibilidade de arritmias foram 
os de 14 -16  e  20-25 minutos, sendo  necessários mais experimentos para uma 
caracterização mais precisa. As arritmias mais frequentes foram bloqueios 
átrio ventriculares totais, taquicardias ventriculares e fibrilação ventriculares.
[CONCLUSÃO] O tempo de isquemia é um fator determinante para defini-
ção dos tipos de arritmias que o coração exibe após a reperfusão.
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EXPRESSÃO E REGULAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MCP-1 E SUA 
RELAÇÃO COM MACRÓFAGOS INFILTRADOS EM TECIDO ADI-

POSO DE RATOS COM TUMOR WALKER 256

Estudante: Natália Fazenda de Carvalho Joaquim (Biomedicina)
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Saburo Shida
Co-orientador: Prof. Dr. Miguel Luiz Batista Júnior 
Área de Conhecimento: Fisiologia de Órgãos e Sistemas
Palavras-chave: caquexia; tecido adiposo; MCP-1

 
INTRODUÇÃO: A caquexia é uma síndrome complexa de etiologia des-

conhecida, atualmente conhecida como síndrome inflamatória crônica Os ma-
crófagos infiltrados podem favorecer um quadro inflamatório contribuindo 
para os distúrbios metabólicos, agravamento da caquexia e depleção dos de-
pósitos de gordura. O mecanismo sugerido para migração de monócitos para 
o tecido adiposo branco (TAB), em estado de inflamação crônica sistêmica, é a 
proteína quimioatratante para monócitos 1 (MCP-1). Camundongos que super 
expressam MCP-1 apresentam um grande número de macrófagos infiltrados 
no TAB. METODOLOGIA: A análise da expressão gênica foi realizada pela 
técnica de RT-PCR no TAB de ratos com tumor subcutâneo no flanco direito e 
no grupo controle sem tumor, sendo avaliado no quarto, sétimo, décimo e dé-
cimo quarto dia após inoculação do tumor. RESULTADOS/DISCUSSÃO: 
Em relação ao controle, os animais pertencentes ao grupo tumor apresenta-
ram uma discreta perda de peso juntamente com perda de apetite na evolução 
do tumor. A expressão do gene da MCP-1 no TAB aumentou de acordo com o 
desenvolvimento do tumor, tendo, portanto a sua maior expressão no décimo 
quarto dia. Este resultado sugere a possibilidade desta análise como mar-
cador de um quadro inflamatório no TAB. CONCLUSÃO: A expressão de 
MCP-1 aumenta com a evolução do tumor e pode ser usado como marcador de 
um quadro inflamatório crônico no TAB.
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METADADOS PARA DESCRIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMAGENS 
ODONTOLÓGICAS DIGITALIZADAS PARA WEB

Estudante: Rosemary Cobra (Sistemas de Informação)
Orientadora: Profa Drª Silvia C. Martini Rodrigues
Co-orientadora: Profª Erika Estevam Freire Miranda
Área de Conhecimento: Engenharia Biomédica 
Palavras-chave: Banco de dados, Web, Imagens Odontológicas

[INTRODUÇÃO]Apesar das pesquisas sobre banco de imagens terem 
obtido grande importância em muitas áreas ainda falta um meio mais fácil de 
consultar e acessar os bancos de imagens, devido ao problema de armazena-
mento das informações. Este trabalho visa desenvolver um banco de imagens 
odontológicas, chamado SOWEB, indexadas em um site disponível na Internet 
para visualização das imagens e consultas proporcionando a interação entre 
alunos, professores ou simplesmente usuários. [METODOLOGIA] As ferra-
mentas utilizadas com licenças LGPL foram: Notepad++ e NetBeans IDE 6.8 
que possibilitaram a descrição da linguagem Java. O banco de dados foi Post-
greSQL 8.3. As imagens utilizadas foram da Clinica Odontológica da Univer-
sidade de Mogi das Cruzes (Campus I). O especialista faz o upload da imagem, 
sendo que a imagem é redirecionada para uma pasta no servidor e sua iden-
tificação com o laudo fica armazenada no banco de dados. [RESULTADO/
DISCUSSÃO] Foi desenvolvido um sistema on-line que possibilita consultas 
de imagens odontológicas e seus laudos. O sistema poderá ser atualizado com 
imagens e seus respectivos laudos pelos especialistas da área, tornando o sis-
tema interativo. O sistema encontra-se no endereço eletrônico sowebr.com.
br. [CONCLUSÃO] As consultas poderão ser feitas por usuários por meio de 
pesquisas específicas e objetivas na página da web. O usuário poderá acessar o 
SOWEB para fins de ensino e pesquisa ou mesmo para atualização de especia-
listas da área. Neste sistema também é possível o usuário deixar duvidas para 
que essas possam ser respondidas por especialistas da área. [AGRADECI-
MENTOS] CNPq e FAEP/UMC.
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INFLUÊNCIA QUÍMICA E ESTRUTURAL DE LIGANTES BIFOSFÍ-
NICOS NA AÇÃO ANTITUMORAL DE CICLOPALADADOS DERI-

VADOS DE TRIAZÓIS

Estudante: Thaís Neves de Almeida Silveira (Biologia)
Orientador: Prof. Dr. Antonio Carlos Fávero Caires
Área do Conhecimento: Compostos Organometálicos
Palavras-chave: ciclopaladados, triazóis, ação antitumoral

[INTRODUÇÃO] Paladaciclos possuem comprovada ação antitumoral. 
Em estudos já realizados por nosso grupo de pesquisa foi determinado que 
o agente de ciclometalação exerce um enorme papel na ação biológica de pa-
ladaciclos iônicos. Neste trabalho estudou-se esta influência de paladaciclos 
bifosfínicos binucleados moleculares derivados de 1-Propargil-1-piridinil-
Benzotriazol (ppbtz) em comparação com os seus análogos derivados do agen-
te de ciclometalação N, N-dimetil-1-fenetilamina (dmpa),tendo-se em vista a 
grande diferença geométrica e espacial do ligante ppbtz. [METODOLOGIA] 
Foi sintetizado o agente de ciclometalação por reação entre 2-bromo-piridina 
e 1-propargil-1-H-benzotriazol e seu paladaciclo triazólico de partida, obtido 
por reação do ligante com PdCl2 em metanol. Os complexos bifosfínicos foram 
obtidos por reação do complexo de partida com as bifosfinas 1,2 etanobis (di-
fenilfosfina) dppe e dppf em clorofórmio na razão molar de 1:1. A viabilidade 
celular e citotoxicidade nas linhagens estudadas foi realizada utilizando-se 
o método colorimétrico MTT e Citometria de Fluxo, respectivamente. [RE-
SULTADOS/DISCUSSÔES] Foi observado na linhagem Adenocarcinoma 
de mama os seguintes IC50%: 24,11µmol; 15,59µmol; 15,27 µmol; 14,03µmol; 
49,24µmol e 24,34 µmol, respectivamente para os complexos SE11, SF11, RE11, 
RF11, [(Pd-ppbtz)2(dppe)Cl2 e [(Pd-ppbtz)2(dppf)Cl2]. Esses resultados demons-
tram que os complexos derivados de (dmpa) apresentam menor concentração 
inibitória. [CONCLUSÃO] Os resultados confirmam a hipótese inicial que o 
agente de ciclometalação exerce um papel fundamental na ação biológica das 
células tumorais ensaiadas, de acordo com a concentração inibitória média 
(IC50) observada.
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ESTUDO DA LIBERAÇÃO DE FE-O,O-EDDHA A PARTIR DE MA-
TRIZES POLIMÉRICAS EM SOLO

Estudante: Thompson Lima dos Santos (Química)
Orientador: Prof. Dr. André Fernando de Oliveira 
Co-orientadora: Profª Drª Astréa F. de Souza Silva 
Área de conhecimento: Análise de Traços e Química Ambiental 
Palavras-chave: liberação controlada; quelatos; matriz polimérica

[INTRODUÇÃO] A nutrição de plantas por micronutrientes está ligada 
à concentração do metal na solução do solo e processos que permitem sua libe-
ração. Essa absorção do metal é favorecida com a formação de complexos, que 
é influenciada pelo tipo de ligante e carga do complexo. A liberação controlada 
é uma estratégia largamente utilizada para compostos farmacêuticos. A idéia 
principal é o controle da quantidade de composto liberada e o prolongamento 
do tempo em que essa concentração é mantida no meio. [METODOLOGIA] 
A matriz polimérica foi obtida a partir de agar-agar e Fe-o,o-EDDHA. A li-
beração foi realizada com os pellets cortados em cubos de tamanho definido 
em um béquer com 100 mL de água ou solução tampão (acetato ou fosfato) 
com força iônica ajustada, sob agitação. Alíquotas de 2 mL foram retiradas 
em diferentes tempos (até 120min) e o espectro obtido em espectrofotometria 
molecular (Agilent 8453A). [RESULTADOS/DISCUSSÃO] Foi considera-
da uma cinética com controle difusional, utilizando-se um modelo de regres-
são não-linear de SWeibull2. Os tamanhos dos pellets foram avaliados, assim 
como o teor de ágar. Ambos apresentaram comportamentos contrários, sendo 
que o aumento do teor de ágar-ágar na matriz diminuiu a concentração de sa-
turação e aumentou o tempo de meia vida, devido à diminuição dos canais da 
matriz. O uso de quitosana (cátion fraco) na matriz alterou a liberação, sendo 
pH-dependente, que age como trocador iônico [CONCLUSÕES] A liberação 
do complexo foi obtida a partir de uma matriz polimérica a base de ágar-ágar 
controlando-se os parâmetros de preparação da matriz, o que permitirá de-
senvolver um sistema de liberação controlada de micronutrientes no solo. 
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DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA AUXILIAR NO PRO-
CESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Estudante: Victor Sheiji Sato (Sistemas de Informação)
Orientadora: Profª Drª Marcia Aparecida Bissaco da Silva
Co-orientadora: Profª Alessandra Di Benedetto
Área de conhecimento: Engenharia Biomédica
Palavras-chave: software, desempenho escolar, processo ensino-aprendizagem.

[INTRODUÇÃO] Acompanhar a resposta dos alunos à metodologia de 
ensino-aprendizagem utilizada leva os professores a usarem ferramentas 
computacionais para organizar os dados e tomar decisões. Neste trabalho foi 
desenvolvido um sistema de apoio ao professor (SAP) para suprir as limitações 
das ferramentas existentes. [METODOLOGIA]. Os requisitos funcionais e não 
funcionais foram levantados com base na avaliação das ferramentas usadas pe-
los professores para monitoramento do desempenho escolar e do processo de 
ensino-aprendizagem. O desenvolvimento foi realizado usando as tecnologias 
RUP, Visual Paradigm for UML, MySQL Workbench, Adobe Photoshop, Ado-
be Fireworks e Adobe Dreamweaver. A funcionalidade foi verificada usando 
dados de uma sala de aula virtual de 50 alunos e 3 disciplinas. [RESULTADO 
DISCUSSÃO] Os testes realizados demonstraram a consistência do SAP no ge-
renciamento do desempenho escolar. Os requisitos funcionais implementados 
atendem às necessidades dos professores não contempladas pelas ferramentas 
comumente usadas. A interface gráfica voltada para WEB permitiu controle 
de acesso remoto, boa navegabilidade e um monitoramento adequado da res-
posta dos alunos virtuais. [CONCLUSÃO] O SAP atendeu as necessidades que 
motivaram seu desenvolvimento. Poderá auxiliar professores na observação 
do desempenho escolar de seus alunos de modo rápido e prático, pois permite 
realizar os registros e a visualização dos dados em forma de gráficos capazes 
de contribuir para a tomada de decisões sobre alterações na metodologia de 
ensino-aprendizagem aplicada. 
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GESTAÇÃO EM ADOLESCENTES NA PERIFERIA DE SÃO PAULO: 
CAUSAS, VIVÊNCIAS E SIGNIFICAÇÃO

Estudante: Angélica Janaina de Oliveira Dias Batista dos Santos (Biomedicina)
Colaboradora: Jéssica de Souza Tomaz 
Orientador: Prof. Ms. Eduardo Filoni
Co-orientador: Profª Cristina Mendes Gigliotti Borsari
Área de Conhecimento: Sociologia da Saúde
Palavras-chaves: Gestação; Saúde da Criança e do Adolescente; Periferia

[INTRODUÇÃO] A gestação indesejada é vista pelas adolescentes grá-
vidas como um problema difícil de ser partilhado com a família ou parcei-
ro. A gravidez na adolescência é uma questão que pertence para o campo da 
Saúde Pública, na qual as adolescentes e os seus problemas diários precisam 
ser considerados. [METODOLOGIA] Foram entrevistadas 100 puérperas 
adolescentes, internadas em um hospital da Grande São Paulo entre os meses 
de agosto a dezembro de 2009. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] As gestantes 
apresentam entre 14 e 19 anos, dessas, 51% possuem o ensino fundamental 
incompleto com renda inferior a R$800,00. Dentre as amostras identifica-se 
que 54% das puérperas moram com o cônjuge e 49% não planejaram nem de-
sejaram a gravidez. O resultado referente à percepção e vivência da violência 
concluiu-se que 20% das adolescentes sofreram algum tipo de violência. Na 
relação parental verificou-se que a convivência só com a mãe somada a bai-
xas condições socioeconômicas deixaram a adolescente mais pré-disposta a 
gestação. Referente à percepção e vivência da gestação e maternidade, ape-
sar de todas as divergências de uma gestação não planejada ou não desejada, 
90% apresentaram um discurso de apego e afeto para suprir necessidades es-
senciais que lhes eram negadas, como o “sentir-se forte e não mais sozinha”. 
[CONCLUSÃO] Com os resultados da análise quanti-qualitativa deste estu-
do, conclui-se que existe uma diversidade de experiências encontradas entre 
gestantes adolescentes nos diferentes temas de vivências, bem como as suas 
ambivalências. 
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SEXUALIDADE E AUTO-ESTIMA FEMININA: UM ESTUDO COM 
UNIVERSITÁRIAS

Estudante: Camila Gusmão de Almeida (Psicologia)
Orientadora: Profª Drª Vera Socci
Área de Conhecimento: Psicologia
Palavras-chave: relacionamento, auto-conceito, curso superior

[INTRODUÇÃO] A sexualidade é inerente à vida humana, e atualmente, 
a mídia tem abordado esse tema com frequência, muitas vezes relacionando-o 
à busca de prazer, e aos ideais de beleza. Assim, optou-se por verificar o nível 
de satisfação com a sexualidade de universitárias; e também sua auto-estima, 
buscando observar a relação entre essas variáveis. [MÉTODO] A pesquisa foi 
realizada com 57 universitárias, com relacionamento estável de, no mínimo, 
1 ano. Foram utilizados dois instrumentos objetivos auto-aplicáveis: Escala 
de Griss – Inventário de Satisfação Sexual (Versão para Mulheres) e Escala de 
Auto-Estima de Rosemberg, além de uma Folha de Caracterização da Parti-
cipante. Os dados foram analisados quantitativamente, com margem de erro 
de 0,05 (comumente utilizada em Ciências Humanas). [RESULTADO/DIS-
CUSSÃO] A aplicação da pesquisa se deu em 12 cursos, sendo que 52,63% das 
participantes cursam Psicologia. A maioria das participantes (82,45%) possui 
idades entre 18 e 35 anos; sendo que 38,59% destas trabalham e 70,17% se 
consideram mulheres sexualmente desejáveis. De modo geral, as participantes 
se encontram satisfeitas com a sexualidade. Em relação à auto-estima, 94,73% 
das participantes possuem boa auto-estima, obtendo escores acima da média 
de corte; e 5,26% das entrevistadas apresentaram escores abaixo da média, 
o que indica possível presença de problemas relacionados à auto-estima. Por 
meio do cálculo do Teste de Correlação de Spearman, observou-se que há cor-
relação entre as variáveis auto-estima e satisfação com a sexualidade (ro=0,29, 
rc=0,27 e N=57). [CONCLUSÃO] Conclui-se que as variáveis auto-estima e 
satisfação com a sexualidade estão relacionadas, havendo entretanto a neces-
sidade de outros estudos que possam aprofundar esta questão.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: DESAFIOS INE-
RENTES À EFETIVAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE

Bolsista: Cibele Máximo dos Santos Fonseca (Pedagogia)
Orientadora: Profª Ms. Iara Guadalupe Garcia
Co-orientadora: Profª Ms. Francine de Paulo Martins  
Área de conhecimento: Educação
Palavras-chaves: formação continuada, semana de planejamento, cotidiano escolar 

[INTRODUÇÃO] A formação continuada tem sido apontada como uma 
das ferramentas para melhoria da qualidade da educação, todavia, as práti-
cas de atuação dessa formação não têm atendido as necessidades apresenta-
das pelos docentes. Este trabalho objetivou subsidiar a discussão acerca da 
articulação do cotidiano escolar e as estratégias de formação continuada de 
professores, tendo como foco a Semana de Planejamento Escolar.[MÉTODO] 
Trata-se de um estudo de caso do qual colaboraram 12 professores da rede 
estadual de ensino. Os dados foram coletados nas reuniões de planejamento 
anual realizadas em 2009 e 2010  a partir de um roteiro de observação das 
reuniões e entrevista com a equipe gestora. [RESULTADO/DISCUSSÃO] 
Constatou-se que a semana de planejamento atende mais às questões de ordem 
burocrática do que pedagógicas ou formativas. As estratégias selecionadas 
pela gestão acerca da formação continuada não são reconhecidas pelos docen-
tes como sendo necessidades formativas, mas  algo imposto e desarticulado de 
suas práticas. Embora as questões elencadas tenham emergido do cotidiano, 
a maneira como foram tratadas não possibilitou o aprofundamento de suas 
discussões ou formulação de novas estratégias que atendessem às demandas 
do cotidiano escolar e às possibilidades de um trabalho coletivo.[CONCLU-
SÃO] Os dados sinalizaram que a gestão desenvolveu ações pouco decisivas 
no âmbito da formação continuada visto que pareciam cumprir um papel mais 
burocrático e administrativo do que pedagógico. Faz-se necessário um traba-
lho mais intenso sobre a formação continuada, articulado às questões coti-
dianas, buscando um modelo mais indagativo e autônomo, no qual o profes-
sor assuma o protagonismo merecido, que o permita efetivamente participar 
das decisões da escola, planejar com a equipe gestora, executar e avaliar sua 
própria ação, resgatando seu sentimento de pertença ao  coletivo profissional, 
emergindo como importante estratégia para efetivar uma prática pautada na 
autonomia e na coletividade como elementos indissociáveis.   



87XIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA • UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

ESTRESSE DO UNIVERSITÁRIO: ESTILOS DE PENSAR E CRIAR 
COMO ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO

Estudante: Fábio Rogério Nunes de Sousa (Psicologia)
Colaboradora: Ordália Maria de Oliveira Mascara (Psicologia)
Colaboradora: Regiane de Souza Domingues (Psicologia)
Orientador: Profª Ms. Adriana Aparecida Ferreira
Área de conhecimento: Psicologia
Palavras-chave: Psicologia da Criatividade; Estudantes; Qualidade de vida

[INTRODUÇÃO] A criatividade está relacionada ao poder de expres-
sar idéias novas e originais, assim como de explorá-las ao máximo, aplicando 
soluções a problemas. Permite adaptação em situações adversas, que geram 
estresse. O presente estudo teve por objetivos relacionar os estilos de pensar 
e criar preferenciais com a ocorrência de estresse. [MÉTODO] Participaram 
do estudo 98 estudantes, sendo 66 da Psicologia (46 primeiranistas e 20 quin-
tanistas) e 32 alunos de Direito (17 primeiranistas e 15 quintanistas). Utili-
zou-se como material o teste Estilos de Pensar e Criar de Wechsler (2006) e 
o Inventário de Sintomas de Estresse de Lipp (2000). Os alunos participantes 
da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para 
posterior aplicação dos testes. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] Os resulta-
dos mostraram que 55% dos primeiranistas de ambos os cursos apresentaram 
estresse, contra 62% dos egressos, com destaque para o Direito com 80% de 
egressos estressados. A fase de resistência do estresse e a sintomatologia psico-
lógica foram as predominantes, nos cursos pesquisados. Quanto aos estilos de 
pensar e criar o Lógico-Objetivo como área forte surge com predominância e 
o Cauteloso-Reflexivo com maior porcentagem dentre as áreas fracas em am-
bos os cursos. Na relação entre os estilos de pensar e criar nos alunos com ou 
sem estresse, o estilo Lógico-Objetivo apareceu como área forte e o Cauteloso-
Reflexivo como área fraca, tanto nos estudantes estressados quanto nos estu-
dantes sem estresse. [CONCLUSÃO] Conclui-se que não há relação direta 
entre os estilos de pensar criar e a ocorrência de estresse.
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RECREAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MO-
TORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Estudante: Glaucia Pereira da Silva (Educação Física)
Colaboradora: Lilian Hatsumi Sasai (Educação Física)
Orientadora: Profª Ms. Maria de Fátima F. O. Peruchi
Área de Conhecimento: Educação
Palavras-chave: Desenvolvimento motor, jogos e brincadeiras.

[INTRODUÇÃO] Grande parte dos jogos e brincadeiras que fazem par-
te do cotidiano de várias crianças está desaparecendo na atualidade, devido 
às transformações do ambiente urbano, como a influência da televisão e dos 
jogos eletrônicos. No entanto, essas atividades recreativas, são importantes 
para o desenvolvimento integral da criança. A presente pesquisa teve como 
objetivo verificar a influência das atividades recreativas no desenvolvimento 
da coordenação motora grossa dos membros inferiores das crianças, em dife-
rentes faixas etárias.[MÉTODO] Foram participantes da pesquisa 103 crian-
ças, com idade de 4 e 5 anos, estudantes de uma Escola Municipal  localizada 
na região do Alto Tiete. Foi aplicado uma Escala de Desenvolvimento Motor, 
contendo duas habilidades motoras: salto e corrida. O teste foi aplicado em 
dois grupos, sendo o Grupo Controle (A), e o Grupo Intervenção (B). A esta-
tística utilizada foi o Teste D’Agostino Pearson, Wilcoxon, T-Student e Anova.
[RESULTADOS/DISCUSSÕES] Os resultados apontam que na habilidade 
motora salto e corrida, o Grupo B apresentou diferença estatisticamente signi-
ficante, já o Grupo A, essa diferença estatística só ocorreu com as crianças de 
4 anos, na habilidade motora corrida. [CONCLUSÃO] Constatou-se que as 
atividades recreativas na Educação Infantil auxiliam no desenvolvimento da 
coordenação motora grossa, entretanto, as crianças de 4 anos do Grupo A, que 
não foi submetido as atividades recreativas, também apresentaram melhora 
estatisticamente significativas. Assim sendo, acredita-se que os fatores extrín-
secos podem ter interferido de forma direta no desenvolvimento da coordena-
ção motora dos alunos.
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A PESSOA SURDA NA ESCOLA REGULAR: É POSSÍVEL?

Estudante: Heloisa Sacomano de Oliveira (Pedagogia)
Orientadora: Profª Ms Eliza Montrezol
Área do conhecimento: Ciências Humanas
Palavras-chave: Pessoa surda, Inclusão, Lingua de Sinais 

[INTRODUÇÃO] A educação inclusiva é baseada em uma política cultu-
ral, social e pedagógica que visa acabar com a discriminação dentro da socie-
dade. O conceito de inclusão refere-se a todos os tipos de diferenças, sejam elas 
intelectuais, físicas, culturais, sociais, lingüísticas e outras tantas mais. [ME-
TODOLOGIA] Com base na abordagem qualitativa e documental, foram 
selecionados 2 teóricos, Maria Cecília Rapael Goés (1996) e Maria Cecília de 
Moura (2000) para discutir o conceito de surdez; um artigo das autoras Sandra 
Galdino MIYASHIRO e Flávia SHILLING (2008) e um livro do teórico Carlos 
Skliar (1997) para discutir o conceito de educação e inclusão; um texto de Mar-
garida Petter (in Fiorin, 2005) que aborda o conceito de lingua e linguagem; o 
Parecer 17/2001, a Lei 10436/2002, o Decreto 5626-05, e ainda, os artigos Sú-
mula: Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação In-
clusiva (2008); Educação Popular: Desafio à Democratização da Escola (2009); 
A Inclusão Escolar de Alunos Surdos: O Que Dizem Alunos, Professores e In-
térpretes sobre esta Experiência (2009); A Política e as Bases do Direito Educa-
cional (2001) dos Cadernos Cedes, para discutir o processo de inclusão. [RE-
SULTADO/DISCUSSÃO ]Na Declaração de Salamanca está assegurado à 
todos o direito a educação dentro de suas singularidades, respeitando as ne-
cessidades e capacidades que lhe são próprias (MYASHIRO;SHILLING,2008), 
dando portanto, direito à comunidade surda, de ter acesso a língua majoritária 
da sociedade, através da Lingua de Sinais, sua lingua materna. [CONCLU-
SÃO] A melhor maneira de incluir a pessoa surda e garantir sua permanência 
na escola é alfabetizá-la na Lingua de Sinais, a sua lingua materna. A partir 
do domínio de sua língua materna o surdo poderá acessar o mundo e a lingua 
majoritária da sociedade brasileira, o Português.  
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MICHEL FOUCAULT E AS PRÁTICAS ESCOLARES

Estudante: Joice Pereira Marques (Pedagogia)
Orientadora: Profª Ms Eliana Gomes Pereira Pougy
Área de conhecimento: Humanas
Palavras-chave: educação, poder, sujeito.

[INTRODUÇÃO] Apesar do desenvolvimento da Pedagogia e da busca 
pela formação de cidadãos críticos, a instituição escolar continua a mesma do 
século XVIII: um espaço de adestramento e de controle dos estudantes. Isso 
se verifica na arquitetura dos prédios, na hierarquia de cargos e funções, na 
rígida rotina escolar, na distribuição dos alunos em séries por faixa etária e, 
muitas vezes, por gênero sexual, entre outros exemplos.  Ao entrar em contato 
com as idéias de Michel Foucault, percebi que elas podem nos ajudar a com-
preender esse fato e a pensar possíveis saídas para essa problemática. [METO-
DOLOGIA] Pesquisa bibliográfica, baseada na revisão da obra foucaultiana 
e de alguns de seus comentadores. A análise e a interpretação dos resultados 
foram feitas a partir de fichamentos das citações foucaultianas sobre a esco-
la, organizadas por categorias: arquitetura escolar, práticas de confissão e 
prescrição, controle dos corpos, controle da subjetividade e constituição 
do sujeito. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Por meio da pespectiva foucaul-
tiana, é possível notar que a instituição escolar promove práticas de controle 
das subjetividades. Entretanto, também é possível notar que nela existem fo-
cos de resistência. Em seus livros, o filósofo sustenta que o poder se dispõe em 
uma rede, na qual há pontos de resistência, minúsculos, transitórios e móveis. 
São essas micro-resistências que fazem do poder uma ação produtiva. [CON-
CLUSÃO] Acredito que o resultado dessa pesquisa auxiliará pesquisadores 
e educadores. Além disso, ao investigar e organizar as idéias foucaultianas, 
percebi que não existe poder sem resistência. Nesse sentido, é possível que na 
escola ocorram micro-resistências cotidianamente. Pretendo, em futuras pes-
quisas, reconhecê-las, identificá-las e valorizá-las. [AGRADECIMENTOS] 
Agradeço a Deus, à UMC pela bolsa de estudos e aos meus professores, em 
especial à profa Eliana Pougy, minha orientadora.
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MOTIVOS QUE LEVAM UM ESTUDANTE DE PSICOLOGIA A FA-
ZER UMA ESCOLHA TEÓRICA

Estudante: Juliana do Nascimento de Brito (Psicologia)
Orientador: Prof. Ms. Gabriel Tarragô Santos
Área de conhecimento: Ciências Humanas
Palavras-chave: formação de psicólogos, ensino de psicologia, abordagens teóricas.

[INTRODUÇÃO] É no âmbito acadêmico que o futuro profissional tem 
os primeiros contatos com o ambiente no qual deverá atuar. No caso do es-
tudante de psicologia, prova e aprova diferentes abordagens para um mesmo 
tema, numa relação que ultrapassa as páginas dos livros, onde pesa, substan-
cialmente, a empatia com os docentes. Dessa forma, este trabalho tem em 
vista pesquisar como o ambiente universitário determina de forma prática, e 
como marca definitivamente o profissional da psicologia, em seu aspecto de 
constante formação e atualização.[MÉTODO] Participaram 140 estudantes 
de ambos os sexos, com média de idade de 25 anos, sendo que 80% eram do 
gênero feminino. Como instrumento foi utilizado um questionário misto, con-
tendo 16 questões, elaborado especificamente para este trabalho. [RESUL-
TADOS/DISCUSSÃO] Em todos os anos, a satisfação pessoal foi a princi-
pal razão por escolher um modo de perceber, compreender, e trabalhar com 
o ser humano, segundo os estudantes. Em segundo lugar, a área de atuação 
que reitera o fato de a maioria acreditar que a escolha teórica está mesmo vin-
culada à área de atuação. Também influente nesta decisão são as disciplinas 
do curso, seguido pela influência dos professores. A utilidade apresenta-se 
mais influente que a família e o alcance epistemológico. [CONCLUSÃO] 
Foi possível perceber que quanto mais se move dentro da psicologia mais se 
amplia a visão de homem e, conseqüentemente, as possibilidades de atuação. 
Sendo assim, o que poderia caminhar para uma cadência de certezas em re-
lação às expectativas profissionais, torna-se um horizonte repleto de dúvidas 
por haver tantas possibilidades de atuar na sociedade.
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O CINEMA NA SALA DE AULA: AVANÇOS E RETROCESSOS

Estudante: Mariana Andrade da Costa (História)
Orientadora: Profª Ms. Cintia Mara de Souza Palma
Área de conhecimento: Ciências Humanas
Palavras-chave: Cinema, Educação, História

[INTRODUÇÃO] O cinema tem um enorme potencial didático a ser 
explorado, porém não vem sendo usado de forma analítica nas salas de aula 
brasileiras. Procuramos fazer um levantamento do uso do cinema na educação 
brasileira, utilizando como referencial teórico as obras Como usar o cinema 
na sala de aula de Marcos Napolitano e Cinema & Educação de Rosália Du-
arte. [METODOLOGIA] Trata-se de uma pesquisa bibliográfica relacional 
de abordagem qualitativa que teve por objetivo levantar o “Estado da Arte” 
das obras que envolvem o uso do Cinema na Sala de Aula, procurando rastrear 
o que já foi publicado no Brasil. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Com o le-
vantamento da produção bibliográfica sobre o tema, descobriu-se a existência 
de prescrições do uso do cinema na educação desde as primeiras décadas do 
século XX. A partir dos resultados obtidos, elaborou-se uma proposta de um 
projeto educativo envolvendo alunos de escolas públicas de São Paulo a ser 
realizado na Universidade de Mogi das Cruzes. De acordo com as prescrições 
dos teóricos utilizados, elaborou-se também uma proposta de Projeto de Capa-
citação para Professores. [CONCLUSÃO] Em todas as décadas do século XX 
encontramos publicações que prescrevem o uso de filmes na sala de aula, po-
rém, notamos que ainda há muito por fazer para que o cinema seja utilizado de 
forma crítica nas escolas brasileiras. Assim, acreditamos que um passo funda-
mental para mudar esse quadro, seja o uso do cinema nas universidades como 
instrumento auxiliar na formação prático-pedagógica de futuros educadores, 
bem como capacitação dos já atuantes. [AGRADECIMENTOS] A minha 
orientadora, pelo apoio, dedicação e paciência e a Pró-Reitoria de Pesquisa, 
Pós-Graduação e Extensão da UMC pela oportunidade oferecida.
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A DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA NO CURRÍCULO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL (5ª SÉRIE) NA REDE ESTADUAL DE 

ENSINO DE SÃO PAULO: UMA ANÁLISE DOCUMENTAL

Estudante: Mariane Gonçalves Branco (Letras)
Orientadora: Profª Drª Maria Angélica Batista
Área de conhecimento: Ciências Humanas
Palavras-chave: Documento curricular; Língua Portuguesa; Ensino Fundamental Ci-
clo II - 5ª série.

[INTRODUCAO] A presente pesquisa consiste na análise crítica e refle-
xiva sobre o novo Currículo Escolar do Estado de São Paulo, especificamente 
para a disciplina de Língua Portuguesa da 5ª série do Ensino Fundamental 
Ciclo II. O referencial teórico pautou-se em pressupostos e conceitos defendi-
dos por Bronckart, Bakthin e Brandão acerca de tipologia e gêneros textuais.
[METODOLOGIA] Esse estudo enquadra-se na modalidade de pesquisa 
qualitativa em Educação e faz uso da Análise Documental, a saber: da Pro-
posta Curricular, Caderno do Aluno e Caderno do Professor.[RESULTADOS 
E DISCUSSOES] A análise se deu sobre as quatro grandes categorias orga-
nizativas presentes nos documentos: conteúdos gerais, conteúdos de leitura, 
conteúdos de escrita e conteúdos de oralidade e escuta, a partir daí procedeu-
se ao levantamento de duas subcategorias: competência leitora e escritora e 
tipologia e gênero textual, que foram interpretadas e discutidas criticamente.
[CONCLUSÕES] A utilização desse material por si só não garante que se 
opere com os diferentes tipos de textos nas diversas situações de aprendiza-
gem. Evidencia-se então, que se não houver formação continuada de qualidade 
para professores sem formação inicial atualizada, não conseguirão implemen-
tar na sala de aula esse material de modo que o aluno aprenda de fato língua 
portuguesa, pois, o nível de letramento não é apenas determinado pela infor-
mação sobre a variedade de gêneros textuais que são apresentados ao aluno, e 
sim, pela sua apropriação consciente e utilização contextualizada.
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FRACASSO ESCOLAR E PATOLOGIZAÇÃO DO ENSINO NA EDU-
CAÇÃO INFANTIL: DESCONSTRUINDO O DISCURSO NA ESCOLA

Estudante: Michelle Cristiane Seixas Fernandes (Pedagogia)
Colaboradora: Cristiane Vanessa Alcântara (Pedagogia)
Orientadora Profa Drª Tatiana Platzer do Amaral
Área do conhecimento: Educação
Palavras-chave: Patologização do ensino; Educação Infantil; Fracasso Escolar

[INTRODUÇÃO] As explicações tradicionais sobre o fracasso escolar 
têm em comum uma justificativa centrada no indivíduo, o aluno, enfocando 
inadequações raciais, de aptidão, familiares, orgânicas e culturais de forma 
que não dão conta da complexidade do fenômeno. Embasando-se em uma 
abordagem crítica, busca-se analisar o discurso patologizante acerca do desen-
volvimento pedagógico de alunos na Educação Infantil. [METODOLOGIA] 
É uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo Estudo de Caso, sendo que 
o objeto é analisar o discurso promotor da patologização do fracasso escolar, 
presente nos documentos do arquivo morto de uma escola de Educação Infan-
til. [RESULTADO/DISCUSSÃO] A análise dos dados está organizada em 
dois eixos: Discurso patologizante do fracasso escolar: relação entre educação 
e psicologia e Efeitos da busca pela precocidade e prevenção dos problemas de 
aprendizagem centrada no aluno. Destaca-se que os registros analisados eram 
compostos de trechos idênticos, independente da criança de forma que não 
havia distinção considerando-se queixa, idade, sexo... Acerca do primeiro eixo 
foi possível perceber que recorrência do discurso patologizante, enfocando a 
criança, seja seu comportamento, desenvolvimento emocional, organização 
familiar, bem como a negação da especificidade do ato educativo em função 
de atendimento individualizado. Acerca do segundo eixo percebeu-se que este 
discurso fundamenta-se em um olhar generalizado do desenvolvimento in-
fantil de forma que qualquer comportamento divergente das crianças pode ser 
enquadrado em categorias previamente estabelecidas. [CONCLUSÃO] Na 
Educação Infantil o processo de patologização envolve a presença de explica-
ções tradicionais do fracasso escolar.
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ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA: UM ESTUDO SOBRE QUALIDADE 
E PREÇO

Estudante: Camila Marques Marçal (Nutrição)
Colaboradora: Vanessa Lopes de Maria
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares
Área de conhecimento: Ciências Sociais
Palavras-chave: Vegetarianismo; Qualidade; Preço

[INTRODUÇÃO] As Dietas Vegetarianas, se bem planejadas, são saudá-
veis e nutricionalmente adequadas para todos os indivíduos.  Porém, existem 
alguns nutrientes que costumam ser deficientes nesta Dieta. A Pesquisa de 
Orçamento Familiar (2003) constatou que a alimentação é a segunda maior 
despesa dos brasileiros. [METODOLOGIA] Foram escolhidos dois restau-
rantes comuns e dois restaurantes vegetarianos para realizar a pesquisa. Foi 
analisada a composição do prato dos clientes, o preço e os cardápios oferecidos 
pelos Restaurantes. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Em ambos restauran-
tes, os homens optaram por alimentos/preparações mais simples e comuns. O 
preço por quilo dos Restaurantes Vegetarianos é 4,7% maior que a média dos 
Restaurantes Comuns. A proteína, o ferro, o zinco e a vitamina B12 estão pre-
sentes em quantidades significativas no Cardápio oferecido pelo Restaurante 
Comum, uma vez que esta última é encontrada em sua maioria nos alimentos 
de origem animal. Já o Restaurante Vegetariano, apresenta maior quantidade 
de cálcio nas preparações servidas, o que pode estar relacionado ao uso de 
queijos, o que não é muito utilizado nas preparações servidas pelo Restaurante 
Comum.[CONCLUSÃO]A negação dos homens quanto aos alimentos/pre-
parações vegetarianos mais “elaborados/diferentes” aumenta quando se tra-
ta dos restaurantes comuns; ao contrário das mulheres, que aceitam melhor 
estes alimentos/preparações. Os alimentos/preparações vegetarianos mais 
consumidos em ambos restaurantes são alface, agrião, tomate e cenoura. Esta 
pesquisa demonstrou que a média dos preços, no Restaurante Comum e Ve-
getariano tem pequena variação e que a Vitamina B12 é muito deficitária na 
oferta de alimentos do Restaurante Vegetariano. 
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A TEMÁTICA AMBIENTAL NA GRADE CURRICULAR DO CURSO 
DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DA UNIVERSIDADE DE 

MOGI DAS CRUZES: PROJETO PEDAGÓGICO DE 2006 E 2007

Estudante: Daniela Batinga Araújo dos Santos (Administração de Empresas)
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares 
Área de conhecimento: Administração 
Palavras-chave: Administração,Temática Ambiental,Projeto Pedagógico

[INTRODUÇÃO] A temática e a crise ambiental perpassam toda a es-
trutura da sociedade.  A crise ambiental exige de todos os atores sociais uma 
nova postura e um novo paradigma para produzir mercadorias e serviços e 
para extrair da natureza os recursos necessários, tendo em vista, as necessi-
dades presentes e das futuras gerações. No Brasil, a Constituição Federal de 5 
de outubro de 1988, no artigo 225, inciso VI afirma que deve-se “ promover a 
educação ambiental em todos os níveis de ensino”. Surge, assim, a necessidade 
da interface entre as disciplinas obrigatórias do currículo com disciplinas de 
Gestão Ambiental e/ou de Educação Ambiental, que, no caso desta pesquisa, 
tem como horizonte o curso de graduação em Administração de Empresas 
da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).[METODOLOGIA]Procede-
mos as pesquisas bibliográficas para compor o referencial teórico. Para o es-
tudo de caso, pesquisamos os Projetos Pedagógicos (2006-2007) do curso de 
Administração de Empresas, todos os programas de ensino com: objetivos, 
ementas, planos de ensino e bibliografias.[RESULTADO/DISCUSSÃO] Na 
carga horária total do curso encontrou-se 0,86% de carga horária referente a 
temática ambiental, nas disciplinas Tópicos Especiais em Administração II e 
Direito Social e Ambiental.[CONCLUSÃO] O resultado obtido, demonstra 
que, cumprindo a Constituição Federal, o Projeto Pedagógico apresenta 0,86% 
da temática ambiental. Para atender as novas demandas de mercado, esta te-
mática deverá ter sua carga horária acrescida, seja como disciplina especifica 
ou interdisciplinar.[AGRADECIMENTOS] Agradecemos ao coordenador 
do curso de Administração, ao núcleo de apoio, a secretária Acadêmica e a 
PROPPGE.
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EMPREGABILIDADE E DIPLOMA DE GRADUAÇÃO: GRADUAN-
DOS E GRADUADOS DOS CURSOS DE CONTABILIDADE E ADMI-

NISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES-UMC

Estudante: Douglas Raphael de Miranda (Ciências Contábeis)
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares 
Área de conhecimento: Ciências Contábeis 
Palavras-chave: Ciências Contábeis e Administração, Emprego, Área de atuação.

[INTRODUÇÃO] O mercado de trabalho está cada vez mais exigente 
em relação à formação e competências profissionais. As características neces-
sárias para os profissionais de Contábeis e Administração apontam para uma 
sólida formação teórica, lógica e prática. Esta pesquisa partiu do problema: “A 
obtenção do diploma em Contabilidade e Administração altera a empregabi-
lidade dos formandos da UMC?”. [METODOLOGIA] Procedemos as pes-
quisas bibliográficas para compor o referencial teórico. Aplicou-se um ques-
tionário para mensurarmos a relação entre o cargo hierárquico antes e após 
a conclusão da graduação com os alunos dos períodos matutino e noturno 
de Contábeis e Administração. [RESULTADO/DISCUSSÃO] Os dados da  
pesquisa mostram que em 2009, 75% dos Alunos (Contábeis e Administração) 
trabalhavam no setor privado e 62,5% em cargos operacional-administrativo. 
A pesquisa realizada neste primeiro semestre de 2010 com os mesmos alunos, 
já graduados, mostrou que 25% dos formados em Contábeis mudaram de car-
go, e, 12,5% mudaram de cargo na condição de  formados em Administração.
[CONCLUSÃO] Os resultados, neste universo, demonstram que existe uma 
baixa correlação entre a titulação superior e a promoção imediata (no semestre 
seguinte ao da formatura) dos titulares de diploma superior em Contábeis e 
Administração. A médio e longo prazos deve-se estender esta pesquisa para 
captar alterações que, neste espaço de tempo, não se conseguiu captar. É im-
portante atentar para as novas demandas de mercado e às habilidades necessá-
rias para os futuros profissionais da área de Contábeis e Administração. 



99XIII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA • UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

OS ATAQUES EXPLÍCITOS AOS CONCORRENTES NAS PROPA-
GANDAS DE REFRIGERANTES

Estudante: Eliza Caroline Alves Souza (Publicidade e Propaganda)
Colaborador: Alexandre Alberto Benatti (Publicidade e Propaganda)
Orientadora: Profª Drª Luci Mendes de Melo Bonini
Área de conhecimento: Humanas
Palavras-chave: Marketing, concorrência, mercado

[INTRODUÇÃO] O intuito da pesquisa é entender a maneira como as 
linhas de propagandas, agressivas ou não, são definidas pelas empresas anun-
ciantes. Usamos como objeto desta pesquisa uma propaganda de 30’ da Pepsi. 
Realizamos a decupagem e análise semiótica do vídeo. [METODOLOGIA]
Utilizamos o método hipotético-dedutivo pois apontamos hipóteses como 
possíveis soluções e comprovações para sustentar tais hipóteses, chegando a 
uma conclusão. Usamos o método exploratório, fazendo um levantamento de 
materiais disponíveis em diferentes fontes. Utilizamos pesquisa bibliográfica, 
estudo de caso, e telematizada (produtos de mídia) sempre que houve neces-
sidade de nos aprofundarmos no assunto. Também usamos o método semi-
ótico (Santaella 2002) na análise de vídeo a que nos propomos, uma vez que 
semiótica peirciana fornece as classificações gerais sobre os tipos de códigos 
das linguagens verbais e visuais.[RESULTADO/DISCUSSÃO] Analisamos 
o comercial ‘Joy of Pepsi’ e constatamos de fato elementos que deixam claro 
o afrontamento. Dos elementos que compõe o cenário, ao próprio roteiro do 
filme é declaradamente agressivo em sua significância.[CONCLUSÃO] Con-
clui-se após esta pesquisa que de fato a agressão é uma das linhas utilizadas 
por empresas anunciantes, no caso a Pepsi contra a rival Coca-Cola, e que o 
mercado é que determina este tipo de propaganda. O fator ‘público-alvo’ é que 
define tal campanha publicitária.
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A FORMAÇÃO DE PROJETOS PARA VENDA DE CRÉDITOS DE 
CARBONO: ESTUDO DE CASO – NOVAGERAR

Estudante: Indira Hansen Ferreira (Administração de Empresas)
Colaboradora: Wislaene Pereira Torres (Administração de Empresas)
Orientador: Prof. Dr. Francisco Claudio Tavares 
Área de conhecimento: Administração
Palavras-chave: Créditos de Carbono, Mercado, Projetos.

[INTRODUÇÃO] A utilização de combustíveis de origem fóssil desesta-
biliza um processo que ocorre naturalmente em nosso planeta: o efeito estufa. 
Em Kyoto, Japão (2007), foi formalizado o Protocolo de Kyoto, documento ra-
tificado até abril de 2009 por 174 países que se comprometeram a reduzir as 
emissões de carbono. O Protocolo estipulou uma meta de redução dos gases 
do efeito estufa (GEE) de 5,2% em comparação com os níveis estabelecidos em 
1990, a ser atingida entre 2008 e 2012. Segundo Botelho (2009, p. B12) “o mer-
cado global de carbono movimentou, em 2008, US$ 116 bilhões” e “em 2007 
o Brasil gerou US$ 64 bilhões em créditos”. Cabe, portanto, o problema de 
pesquisa: como as empresas brasileiras aproveitam as oportunidades do mer-
cado de créditos de carbono? [METODOLOGIA] Para a pesquisa teórica, 
foram utilizados livros, revistas e sites especializados. Realizou-se um estudo 
de caso na empresa Novagerar, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, especializada 
na implantação de projetos de Créditos de Carbono. [RESULTADO/DIS-
CUSSÃO] A experiência do Projeto Novagerar tornou-se referência por apre-
sentar resultados de mitigação do aquecimento global. Estima-se que 12 mi-
lhões de toneladas de “CO2 equivalente” deixarão de ser emitidas em 21 anos, 
e os créditos provenientes serão comprados pelo governo da Holanda, por 13,25 
milhões de euros. O projeto é composto de um sistema de coleta de gás, sistema 
de drenagem de chorume e uma usina de geração de eletricidade modular com 
capacidade total de 12 megawatts.[CONCLUSÃO] A partir da experiência da 
Novagerar é possível observar que o mercado de Créditos de Carbono é, além 
de viável, vantajoso para empresas brasileiras.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE RELIGIOSIDADE/ESPIRITUALIDADE

Estudante: Juliana Rocha (Psicologia)
Orientadora: Profª Drª. Vera Socci
Área de conhecimento: Teologia
Palavras-chave: Coping/Enfrentamento, Revisão da literatura, Saúde Integral

[INTRODUÇÃO] A palavra religião vem do latim religare que significa 
“religar”, estar com Deus, ligar-se ao divino, a religiosidade engloba os com-
portamentos realizados para esta ligação, compõe o comportamento religioso. 
Nos últimos 30 anos, pesquisadores tem verificado empiricamente, através de 
um número crescente de dados, que a crença religiosa tem grande influência 
na vida das pessoas, principalmente em sua saúde física e psicológica. Esta 
pesquisa teve como objetivo geral analisar os trabalhos da literatura que apre-
sentavam no título palavras religiosidade e espiritualidade, nas bases de dados 
Biblioteca Virtual de Saúde, Scielo e do Banco de Teses da Capes, entre os anos 
de 2006 a 2009. Estes foram analisados e revisados quanto ao ano de publi-
cação, a autoria, o tipo de estudo (qualitativo ou quantitativo/qualitativo), a 
instituição de origem, os veículos de divulgação e a temática.[MÉTODO] Re-
visão da literatura seguindo os pressupostos da metanálise.[RESULTADO/
DISCUSSÃO] Dentre os cento e vinte e dois trabalhos analisados os resulta-
dos obtidos nos veículos de divulgação, as dissertações tiveram porcentagem 
de 59,66%, grande parte trabalhos foram realizados por autoria única com 
79,83%, com a temática em evidência a Religiosidade/Espiritualidade e Saúde 
com 21,02% sendo que a maioria dos trabalhos (71,43%) foram realizados atra-
vés de pesquisas qualitativas.[CONCLUSÃO] Muitas áreas do conhecimen-
to pesquisam sobre a religiosidade. As Escolas Confessionais predominam no 
que se refere a dissertações e teses. Na Área da Saúde, tema dominante, grande 
parte dos estudos são de autoria múltipla e possuem análise quantitativa, além 
da qualitativa, o que demonstra uma preocupação crescente no refinamento 
dos instrumentos de coleta de dados, na análise dos resultados, aumentando a 
possibilidade de generalização cientificamente comprovada. 
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ÉTICA NA GESTÃO FINANCEIRA DE MICRO E PEQUENAS EM-
PRESAS (MPE’S) DO ALTO TIETÊ: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO.

Estudante: Lóris Fernandes (Curso: Administração)
Orientador: Prof. Ms. Michel Mott   
Co-orientador: Prof. Ms.Ricardo Henrique Trovão Rego
Área de conhecimento: Ética
Palavras-chaves: ética; gestão financeira e micro e pequenas empresas

[INTRODUÇÃO] O Brasil é uma nação empreendedora, contudo, o bai-
xo índice de sobrevivência das empresas é um fator preocupante. Deste modo, 
visualizou-se a necessidade de compreender a empresa independentemente de 
seus proprietários e conhecer as razões que os impulsionam a realizar retira-
das aleatórias do fluxo de caixa da empresa.  [METODOLOGIA] A pesquisa 
possui natureza exploratória. Foram aplicados 20 questionários estruturados 
com perguntas fechadas e mistas, porém, deu-se liberdade para os respon-
dentes emitirem suas opiniões. O universo pesquisado abrangeu MPE’s dos 
municípios de Mogi das Cruzes e Suzano. Utilizou-se a amostragem não pro-
babilística por acessibilidade. [RESULTADOS/DISCUSSÃO] A maioria 
dos participantes (80%) reconhece como uma atitude administrativamente er-
rada realizar retiradas aleatórias do fluxo de caixa e 75% consideram essa ação 
como não-ética. Todavia, 55% dos participantes utilizam-se de tal expediente, 
apesar de serem unânimes (100%) os resultados no que se refere à responsa-
bilidade da empresa perante terceiros e a importância de sua saúde financeira 
para a subsistência do empresário. Quanto à utilização do “jeitinho brasileiro”, 
apenas 35% dos participantes julgam impossível a gestão de uma empresa sem 
o seu uso. [CONCLUSÃO] A visão dos participantes em relação ao problema 
proposto é paradoxal, pois se percebe uma significativa distância entre o que 
se fala e o que se pratica. Essa constatação alia-se a elementos do estilo brasi-
leiro de administrar, influenciado pela própria cultura brasileira. Tal posição 
pode trazer problemas à gestão das empresas, entretanto, como nos é caracte-
rístico, há uma fé de que no fim “tudo sempre acaba dando certo”. 
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QUARENTA ANOS DE ODONTOLOGIA: UM PANORAMA SOBRE 
A FORMAÇÃO ACADÊMICA E A CARREIRA PROFISSIONAL

Estudante: Regiane Aparecida Leite(Curso:Odontologia)
Colaboradora: Carolina Pupo Natale
Orientadora: Profª Drª Maria Renata Giazzi Nassri
Co-orientador: Prof. Ms.  Neivaldo José Alves de Souza
Área de conhecimento: Educação
Palavras-chaves: Graduação, Mercado de Trabalho, Odontologia

[INTRODUÇÂO] O curso de odontologia foi um dos primeiros na região 
do alto Tietê e um dos mais antigos do Brasil, possui parceria com a secretária 
de Saúde dos municípios de Mogi das Cruzes, atuando em campanhas de pre-
venção ao câncer bucal e atendimento na clínica odontológica. Desde o inicio 
do curso ocorreram várias mudanças tanto nas diretrizes nacionais como no 
mercado de trabalho. No campo de prevenção a odontologia obteve avanços 
significativos com a utilização de novas tecnologias modificando os níveis de 
incidência e prevalência da cárie.  [METODOLOGIA] Foram selecionados 
cirurgiões dentistas formados pela Universidade de Mogi das Cruzes , que es-
tudaram no período de 1972 à 2009, que atuam em diversas áreas. Todos os 
participantes foram instruídos do teor da pesquisa e assinaram o termo de 
consentimento  Livre e esclarecido antes do inicio da pesquisa. [RESULTA-
DO]: Foi feita  análise de porcentagens e ordem em que aparecem as respostas 
e analisado o panorama em que estão inseridas as questões tanto a formação 
acadêmica quanto a carreira profissional. [CONCLUSÃO] Segundo o olhar 
de cirurgiões-dentistas com experiências e tempo de profissão a Universidade 
de Mogi das Cruzes foi citada com uma das melhores, tendo em vista mudan-
ças significativas pela maior parte dos entrevistados traduzindo como sendo 
bom o tempo frequentado na universidade e muito significativo para a carrei-
ra profissional.
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A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO NO CURSO DE ADMI-
NISTRAÇÃO – UMC: UM ESTUDO SOBRE OS TRABALHOS DE 

CONCLUSÃO DE CURSO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Estudante: Roberto Kimura de Souza (Administração)
Orientador: Prof. Dr. Francisco Cláudio Tavares
Área de Conhecimento: Administração
Palavras-Chave: Curso de Administração UMC/SP, PIBIC,TCC

[INTRODUÇÃO] O conhecimento transmitido e adquirido na univer-
sidade tem como estrutura o Projeto Pedagógico e a Grade Curricular. A pes-
quisa realizada na universidade agrega ao aluno, conhecimentos e habilidades 
necessários para resolver problemas e vencer desafios em um ambiente de to-
mada de decisão. O curso de graduação em Administração (1967) da UMC, 
constitui-se em resposta às exigências das organizações. [METODOLO-
GIA] Para a coleta dos dados, utilizaram-se os Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCCs) e as pesquisas de Iniciação Científica (PIBIC), ambos de 2008 e 
2009. Para os levantamentos relativos a Iniciação Científica pesquisou-se em 
www.umc.br/pibic; quanto aos TCCs as cópias foram cedidas pelos orientado-
res. Seguiu-se, como diretriz, as áreas do conhecimento que estão no Projeto 
Pedagógico de Administração. [RESULTADO] Dentre os PIBICs, encontra-
mos um crescimento de 50% entre 2009/2008 na área de Administração. Estas 
pesquisas cresceram de 6% para 18% (2009/2008) do total de pesquisas em 
Ciências Humanas. Nos TCCs  de  2008 e 2009 identificou-se  uma média de 
ferramentas utilizadas, como: 40 páginas, 14 referências de autores, um artigo 
ou revista científica, 5 sites, 4 alunos por grupo e 8 elementos gráficos/tabelas/ 
quadros.[CONCLUSÃO] As áreas de conhecimento trabalhadas nos PIBICs 
e TCCs aparecem em 100% na grade curricular do curso de Administração.
Entende-se que os TCCs e PIBICs abrangem as necessidades do cotidiano, por-
tanto, utilizando esses projetos como termômetro, concluí-se que a grade cur-
ricular do curso de Administração-UMC está atualizada e atende as demandas 
dos orientadores, alunos e organizações. O destaque é o crescimento das pes-
quisas de Iniciação Científica oriundas do curso de Administração. 
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ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA FRENTE A PRO-
CESSOS CIVIS ENVOLVENDO A RESPONSABILIDADE PROFIS-

SIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA

Estudante: Ana Claudia Barzotto Walczewski (Odontologia)
Orientadora: Profª Drª  Evelyn Anzai Kanto
Área de conhecimento: Área de ciências da saúde - Odontologia
Palavras-chave: Odontologia Legal, Jurisprudência Brasileira

[INTRODUÇÃO] Ao estudar a jurisprudência envolvendo a responsa-
bilidade profissional do Cirurgião-Dentista, estar-se-á constatando os mo-
tivos pelos quais levaram o paciente a processar o profissional. Com isso, o 
trabalho propõe a análise da jurisprudência brasileira dos casos que envolvem 
responsabilidade profissional do Cirurgião-Dentista. [METODOLOGIA] A 
jurisprudência foi pesquisada em sites de buscas específicos com as palavras 
“Erro dentista”, “responsabilidade civil do Cirurgião dentista”, sendo poste-
riormente classificadas quali e qualitativamente. [RESULTADO/ DISCUS-
SÃO] Analisaram-se 201 Jurisprudências de 2000 a 2009. O Estado que possui 
a maior quantidade foi Minas Gerais (41,29%), seguida de São Paulo (20,40%). 
Houve um aumento ao longo dos anos, sendo 31% em 2009 e 22% em 2010. Dos 
processos que obteve-se os pareceres finais (76), 33% foram deferidos, 29% 
parcialmente deferidos e 38% indeferidos. Os tipos de danos encontrados em 
66 Jurisprudências foram 47% relacionados a dano moral, 12% de dano con-
junto estético, morais e materiais, seguido de 17% de danos materiais. Das 
31 Jurisprudências que constam os valores de ressarcimento de danos, tem-se 
o mínimo de R$4.800,00 e máximo de R$75.800,00 e média de R$18.703,30 
(±17267, 26017). Os motivos foram erro odontológico não especificado (27%), 
seguido de Cirurgia (18%) e Ortodontia (10%). [CONCLUSÃO] Conclui-se 
que são inúmeros os casos de processos contra Cirurgiões-Dentistas no Brasil, 
que estão aumentando progressivamente, com altos valores indenizatórios e 
que envolvem diversas áreas da Odontologia.
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A REPRESENTATIVIDADE DA CULTURA POPULAR NA MÍDIA 
REGIONAL : UM ESTUDO DE CASO TV DIÁRIO

Estudante: Bruno Naure (Jornalismo)
Orientadora: Profª Drª Cristina Schmidt Pereira da Silva
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chaves: Cultura Popular, Folkcomunicação, Jornalismo Regional.

[INTRODUÇÃO] Debruçamo-nos sobre a representatividade da cultura 
popular em meios de comunicação regional por entendermos que a relação 
folclore e a mídia massiva encontra-se no âmago de algumas questões funda-
mentais para a Comunicação Social. O antropólogo Darcy Ribeiro diz que a 
camada senhorial da sociedade opera de modo diferenciado no plano cultural, 
ela participa de folguedos populares, como patrocinada, mas sem vinculo ide-
ológico.[OBJETIVOS] Mensurar a representatividade da Cultura Popular na 
região do Alto Tietê. Verificando a freqüência das matérias correlatas, e a pro-
fundidade das abordagens sobre o tema.[METODOLOGIA]  Elaboramos 
esta pesquisa utilizando o método de estudo de caso da TV Diário  Por base, 
empregamos os conceitos de Indústria Cultural, Cultura de Massa, Folclore, 
Cultura Popular e Folkcomunicação. Colhemos durante três meses (maio, ju-
nho, julho de 2008) as gravações da programação regional veiculada na TV e 
efetuamos a Decupagem e cronometragem das matérias sobre Cultura Popular 
neste período. [RESULTADOS E DISCUSSÃO] Ao estudarmos os fenôme-
nos da comunicação percebemos que estes não se dão apenas no nível tecnoló-
gico, preestabelecido pelas mídias hegemônicas. O ato de comunicar está nas 
brincadeiras, canções, batuques e folguedos diversos. Estes compreendidos 
em manifestações populares que denotam as características sócio-culturais 
da região.[CONCLUSÕES] Verificamos que a cobertura dos elementos da 
Cultura Popular no Alto Tietê está sujeita a sazonalidade da Festa do Divino. 
Evidenciando ainda a preponderância de interesses comercias, em detrimento 
de uma abordagem profunda e explicativa dessas manifestações, ocasionando 
a supressão do processo de perpetuação da identidade cultural nesta região.  
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APROPRIAÇÃO DO UNIVERSO POPULAR NAS HISTÓRIAS DE 
CHICO BENTO: UM ESTUDO DE CASO DAS ANIMAÇÕES DA 

MAURICIO DE SOUSA PRODUÇÕES

Orientanda: Camila Franco de Carvalho Beranger (Jornalismo)
Orientadora: Profª Drª Cristina Schmidt Pereira da Silva
Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chaves: Animações, Cultura popular, Folkcomunicação.

[INTRODUÇÃO] As produções de Mauricio de Sousa estão presentes 
no mercado mundial. No Brasil, as marcas que levam o nome das personagens 
estão associadas a uma variedade de produtos, que vão de goiabadas a roupas 
infantis. Atualmente, as revistas, roupas, brinquedos e as unidades de DVD 
vendem-se aos milhões e os estúdios já trabalham com a televisão e o cinema. 
O personagem Chico Bento foi criado em 1961, inspirado em um tio-avô de 
Mauricio.[OBJETIVO] Analisar o universo rural construído nas histórias 
animadas do personagem Chico Bento, com base na teoria da comunicação.
[METODOLOGIA]  Esta pesquisa foi elaborada de acordo com o método de 
estudo de caso. É uma pesquisa qualitativa, subjetiva e profunda baseada nos 
estudos realizados. Teve como referência conceitos da teoria da comunicação, 
como cultura popular e folkcomunicação.[RESULTADOS E DISCUSSÃO] 
Cultura de massa é a comunicação de nossos dias e representa grandes insti-
tuições: TV, rádio, cinema, internet; e adquire o status de indústria cultural. Já 
a cultura popular tem raízes nas tradições, costumes, no modo de ser de cada 
povo, com formas de comunicação próprias a cada grupo. A apropriação de 
temas, metáforas, motivos, idéias e crenças da cultura popular na produção 
massiva industrial-comercial é denominada folkmidia, e esse tipo de processo 
que foi identificado nas animações estudas.[CONCLUSÕES] A animação da 
Mauricio de Sousa Produções é um produto da cultura de massa, que constrói 
suas histórias apropriando-se de manifestações da cultura popular e recons-
truindo-o. O universo popular criado nas histórias de Chico Bento apresenta 
um mundo diferente do real, é caracterizado como um lugar ideal. 
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COMUNIDADES DE SAMBA DE SÃO PAULO: A COMUNICAÇÃO 
POPULAR COMO FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CULTURAL

Estudante: Felipe Fernandes de Brito (Comunicação Social/ Jornalismo)
Orientadora: Profª Drª Cristina Schmidt Pereira da Silva
Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: samba, comunidades, comunicação popular

[INTRODUÇÃO] Comunidade: comunhão, identidade, agrupamento 
social que se caracteriza por acentuada coesão baseada no consenso espontâ-
neo dos indivíduos que a constituem. O termo “Comunidade de Samba” baseia-
se na identificação que certo grupo tem para com o ritmo musical brasileiro: o 
samba. Em 2000 uma das propulsoras deste modelo a Comunidade Samba da 
Vela, do bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, foi a primeira reunião 
de sambistas a se intitular Comunidade de Samba. A vela é o símbolo que 
os idealizadores criaram para estipular a duração do samba. Exatamente no 
momento em que a vela se apaga o samba acaba. [METODOLOGIA] Para 
o desenvolvimento deste projeto, foi adotada como método de procedimento 
a Observação Participante, que induz pesquisador entrar e participar do uni-
verso do objeto estudado. Por meio desta metodologia realizaram-se as visitas 
e as observações necessárias a se obter material para se dar início a coleta 
de dados que fosse relevante para esta pesquisa. [RESULTADO/DISCUS-
SÃO] A pesquisa resultou na descoberta de novas comunidades: Comunidade 
Samba da Toca, em Itaquaquecetuba, Comunidade Samba da Tenda, São Mi-
guel Paulista em São Paulo, Comunidade Samba Delas Herança de Ciata, São 
Miguel Paulista em São Paulo. [CONCLUSÃO] Houve dificuldade na reali-
zação desta pesquisa, por se tratar de um tema academicamente inexplorado. 
Não há referências bibliográficas. As que existem tratam do samba como um 
todo. Algumas publicações recentes começam a trazer algumas citações do 
samba de comunidade, mas nada aprofundado. Esta ausência de publicações 
referenciadas a respeito das comunidades, dá relevância a esta pesquisa por 
retratar a disseminação e explosão cultural existente nas periferias da cidade 
de São Paulo e Grande São Paulo.
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MEMÓRIA E CAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS DO ALTO TIETÊ

Estudante: Fernanda Kamimura (Medicina)
Orientador: Prof. Dr. Marcelo de Almeida Buriti  
Co-orientador: Prof. Ms. Michel Mott 
Área de conhecimento: Saúde Coletiva
Palavras-chave: função cognitiva, velhice, atividade da vida diária

[INTRODUÇÃO] Tendo em vista a prevenção de problemas biopsicosso-
ciais, resultantes da perda da autonomia por incapacidade funcional e/ou por 
déficit cognitivo; e melhor preparo dos profissionais da área de saúde envol-
vidos em trabalhos, pesquisas ou atendimentos com a população crescente de 
idosos, faz-se necessária a realização de mais estudos relacionando a memó-
ria e capacidade funcional no envelhecimento.  [METODOLOGIA] Foram 
utilizadas avaliações exploratórias, cuja composição baseou-se em dois testes 
(Mini-Exame do Estado Mental – MEEM e Medida de Incapacidade Funcional 
– MIF) e em um questionário com questões fechadas e mistas (Anamnese Clí-
nica) para avaliar o estado geral de saúde. [RESULTADOS] Dos 40 partici-
pantes, 55% possuem pressão alta, 32,5% dores de cabeça, 27,5% colesterol alto 
e 22,5% diabetes. Na verificação de possíveis alterações cognitivas, pode-se 
verificar que o desempenho dos participantes no MEEM correspondeu a 23,88 
(± 3,00) pontos como média total, sendo 22,5 (± 3,00) pontos em indivíduos 
sem escolaridade e 24,18 (± 2,96) pontos com escolaridade. É notável a dife-
rença de pontuação entre os gêneros na variável Cálculo, sendo a média dos 
homens 2,70 pontos, enquanto que a média das mulheres foi de 1,60 pontos. 
[CONCLUSÃO] Os fatores patológicos do estado geral de saúde apresentam-
se em uma faixa de frequência baixa, com algumas exceções, como Pressão 
Alta, dores de cabeça, colesterol alto e diabetes. Nos aspectos da Saúde Mental, 
a resolução de cálculos apresentou uma diferença importante. Com relação à 
Memória, pôde-se verificar melhor desempenho na de curto prazo (imediata) 
do que na de longo prazo (evocada), em ambos os sexos. A relação entre me-
mória e capacidade funcional não apresentou relevância quando avaliada pela 
associação do MEEM e do MIF.
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ANÁLISE QUALI E QUANTITATIVA DOS ARTIGOS NA ÁREA DE 
ODONTOLOGIA LEGAL INDEXADOS NO PUBMED

Estudante: Fernando Cipro Carvalho (Odontologia)
Colaborador: Nilson Paulino de Aguiar Junior (Odontologia)
Orientador: Profª Drª Evelyn Anzai Kanto
Área de conhecimento: Área de ciências da saúde - Odontologia
Palavras-chave: Odontologia Legal, PUBMED

[INTRODUÇÃO] As pesquisas em odontologia legal são mundialmente 
realizadas e possuem diversas áreas de conhecimento que muitos desconhe-
cem. Na tentativa de divulgar, esclarecer e discutir sobre a atuação da Odon-
tologia Legal no mundo e no Brasil, objetiva-se analisar os artigos indexados 
no PUBMED que englobam a Odontologia Legal. [METODOLOGIA] Foram 
extraídos do site os resumos dos artigos científicos publicados entre 1999 a 
2009, contendo as palavras “forensic dentistry”. Os artigos foram classifica-
dos segundo as áreas de competência descritas pela Resolução CFO 63/2005 
e através das áreas utilizadas em diversos livros de odontologia legal e medi-
cina legal. Realizaram-se testes estatísticos como média e desvio padrão, com 
tabelas e gráficos para melhor análise dos resultados finais, dando ênfase à 
contribuição brasileira na publicação de artigos. [RESULTADO/DISCUS-
SÃO] Foram analisados 880 artigos, sendo a média de publicação por ano 
de 80 artigos com desvio padrão de 20,20. Os países que mais publicaram 
artigos são os Estados Unidos da América (19,09%), a Alemanha (8,52%) e o 
Reino Unido (7,84 %). Das 198 revistas analisadas, as que mais publicaram 
foram Jornal of Forensic Science (17,50%), Forensic Science International 
(12,39%) e Jornal of Forensic Odontostomatology (8,07%). Os assuntos mais 
publicados, segundo a classificação CFO, foram perícia em foro civil, criminal 
e trabalhista (28,67%), perícia logística no vivo, no morto, íntegro ou em suas 
partes (28,15%) e segundo a classificação pelos livros, a identificação humana 
pela antropometria (dentes) (42,27%) e estimativa da idade pelo exame dos 
dentes (13,29%). O Brasil contribuiu nesse período com 2,05% (18) dos artigos 
mundiais, publicados em nove revistas distintas, sendo a Jornal of Foren-
sic Odontostomatology com mais publicações (27,78%).  [CONCLUSÃO] 
Conclui-se que é vasta a área de atuação e publicação de artigos científicos na 
área de Odontologia Legal no mundo, sendo que a grande maioria dos artigos 
engloba as áreas de perícias em identificação humana e vestígios correlatos.
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CONSELHEIROS TUTELARES E O ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Estudante: Flávio Alves da Silva (Psicologia)
Orientadora: Profª Drª Wilma Magaldi Henriques
Área de conhecimento: Psicologia
Palavras-chave: Conselho Tutelar; Violência Doméstica; Políticas Públicas.

[INTRODUÇÃO] O presente estudo analisou os aspectos relacionados 
à estrutura e ao funcionamento dos dois Conselhos Tutelares da cidade de 
Mogi das Cruzes, o relacionamento existente entre os Conselhos, entidades de 
atendimento, órgãos públicos e outras organizações da sociedade, bem como 
desvelar o sentido da Violência Doméstica para os Conselheiros Tutelares de 
Mogi das Cruzes. [METODOLOGIA] Para a execução do estudo foram uti-
lizados dois questionários, sendo um sobre o Perfil e o outro sobre a Atuação 
dos Conselheiros Tutelares, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 
um gravador para  entrevistas abertas com os Conselheiros que partiam da 
questão disparadora: Pode me contar sua experiência no atendimento às 
vítimas de violência doméstica?   Participaram da pesquisa oito Conselhei-
ros Tutelares de Mogi das Cruzes. Os dados coletados nos questionários foram 
analisados utilizando-se da ferramenta estatística descritiva. As entrevistas 
gravadas foram transcritas, relidas e marcadas, e retextualizadas. [RESUL-
TADO/DISCUSSÃO] Os resultados apontam o perfil dos Conselhos Tute-
lares, sua forma de atuação e seus principais interlocutores no Sistema de Ga-
rantias de Direitos. Os depoimentos possibilitaram uma compreensão maior 
sobre a atuação dos Conselheiros, bem como suas percepções, dificuldades, as 
dimensões de seu trabalho, o sentido que dão à função que ocupam, e a ma-
neira como compreendem o fenômeno da violência doméstica. [CONCLU-
SÃO]: Apesar da boa estrutura disponível, os Conselhos ainda são novos na 
cidade e enfrentam dificuldades de atuação e organização, a maior parte delas 
por incompreensões sobre seu papel. É necessário que se propicie formação 
continuada aos Conselheiros e a todo Sistema de Garantias e que o tema desta 
pesquisa seja mais aprofundado.
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O PAPEL DO JORNALISTA INVESTIGATIVO VERSUS ÉTICA PRO-
FISSIONAL

Estudante: Géssica Brandino Gonçalves (Comunicação Social)
Orientador: Prof. Dr. Sérsi Bardari
Área do Conhecimento: Teoria e Ética do Jornalismo
Palavras-chaves: investigação, ética, limites.

[INTRODUÇÃO] O olhar crítico sobre a realidade e denunciar irregu-
laridades na garantia dos direitos da população só é possível mediante provas 
concretas, obtidas por meio do trabalho de investigação. A proposta desta pes-
quisa é abordar o papel desempenhado pelo jornalista como investigador na 
sociedade, seus métodos e limites, a partir do estudo de dois casos específicos: 
a morte do jornalista Tim Lopes e a reportagem do jornal Folha de S. Paulo 
“Dantas é alvo de outra investigação da PF”, da jornalista Andréa Michael, que 
antecipou dados da operação Satiagraha, abordando dilemas éticos com os 
quais o profissional se depara. [METODOLOGIA] Esta pesquisa caracte-
riza-se como estudo de caso. O estudo foi realizado por meio da atuação dos 
jornalistas Tim Lopes e Andréa Michael na cobertura dos fatos mencionados. 
[RESULTADOS/DISCUSSÃO] A maioria dos crimes contra jornalistas 
permanece sem solução. Tim Lopes era experiente, mas subestimou o risco 
que corria. A morte de Tim gerou o debate sobre métodos e medidas de se-
gurança utilizadas pelo jornalista investigativo. Já nas altas esferas de poder 
o repórter pode ser corrompido pela fonte, além do risco de interferência da 
empresa jornalística. A matéria “Dantas é alvo de outra investigação da PF”, 
embora exclusiva, foi publicada sem chamada na 1° página. A reportagem foi 
publicada após a venda da Brasil Telecom e prejudicou apenas a Polícia Fe-
deral. [CONCLUSÕES] O jornalismo investigativo, quando realizado den-
tro das bases éticas, contribui tanto para a sociedade como para a empresa, 
dando-lhes credibilidade, mas é preciso ressaltar que “a denúncia de um ato 
criminoso não justifica a prática criminosa” e que uma matéria não pode valer 
uma vida. 
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FOLCLORE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Estudante: Isabela Lemos de Lima Cascão (Educação Física)
Orientadora: Profa Ms. Maria de Fátima Feliciano de Oliveira Peruchi
Área do Conhecimento: Educação
Palavras-chaves: Equilíbrio, Percepção Cinestésica, Cultura Popular.

[INTRODUÇÃO] O intuito desta pesquisa foi avaliar a relevância do 
Folclore Brasileiro como um dentre os diversos instrumentos de aprendiza-
gem na Educação Física Escolar. O trabalho apresentou propostas pedagógicas 
direcionadas ao movimento do corpo por meio de manifestações culturais, 
sugerindo-as como recurso valioso para integração sociocultural e desenvol-
vimento de habilidades e capacidades motoras. Objetivou-se identificar se os 
jogos e brincadeiras Folclóricas poderiam auxiliar a melhoria no equilíbrio es-
tático geral; se o Folclore poderia auxiliar a criança a conhecer o próprio corpo 
através de jogos e brincadeiras melhorando a percepção cinestésica e comparar 
os resultados do pré e pós-teste dos dois grupos, controle e intervenção. [ME-
TODOLOGIA] Participaram desta pesquisa, 69 alunos com idades entre 6 e 
8 anos de uma escola privada do Alto Tietê, que cursam o 2o ou 3o ano (antigo 
1a e 2a série) do Ensino Fundamental, divididos em dois grupos controle (A) e 
intervenção (B). Foi utilizado um teste para avaliar o equilíbrio estático geral 
e um teste para avaliar a habilidade de percepção cinestésica nos dois grupos e 
houve aplicação de aulas com jogos e brincadeiras Folclóricas no grupo B pelo 
período de 4 semanas, no horário das aulas de educação física entre os pré 
e pós testes. [RESULTADOS/ DISCUSSÃO] Identificou-se após procedi-
mento de análise estatística que os dados obtidos em ambos os grupos não são 
paramétricos e os resultados dos testes intra e inter grupos não apresentaram 
diferença estatisticamente significantes. [CONCLUSÕES] Concluiu-se que 
em um período de 4 semanas de intervenção os jogos e brincadeiras Folcló-
ricas não representaram melhorias do equilíbrio e da percepção cinestésica 
no grupo testado e sugere-se que além de aumentar o período de intervenção, 
controle-se as variáveis que podem interferir no resultado dos testes.
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A ESCOLA NORMAL CAETANO DE CAMPOS NO PROCESSO 
CIVILIZADOR REPUBLICANO

Estudante: Maria Cristina Bardul Endo (Pedagogia)
Orientadora:  Profª Ms. Cíntia Mara de Souza Palma
Área do Conhecimento: Ciências Humanas
Palavras-chaves:  História da Educação; Primeira República; Arquitetura Escolar

[INTRODUÇÃO]: Em vários estados brasileiros com o advento da  Re-
pública, buscaram instituir um moderno aparelho  de instrução pública. Em 
São Paulo, Dr. Antonio Caetano de Campos foi incumbido de executá-lo. Em 2 
de agosto de 1894, foi inaugurado o novo edifício da Escola Normal, destinado 
a abrigar o Curso Normal, a Escola-Modelo Complementar e o Jardim da In-
fância. Esta pesquisa teve como objetivo investigar qual a prática adotada pela 
“Escola Normal Caetano de Campos” que a fez referência do Ensino Público 
e como eram organizados seus espaços e atividades.[METODOLOGIA]: A 
partir de levantamento de fontes primárias e secundárias, com abordagem 
qualitativa, esta pesquisa se propôs a compreender  a cultura escolar e suas 
práticas pedagógicas na Escola Normal Caetano de Campos.[RESULTA-
DOS/DISCUSSÃO]: Analisados documentos da época, verificou-se  que a 
instituição apresentava uma intencionalidade diferenciada na formação de 
professores e professoras, pois havia regulamentação e normalização dos es-
paços escolares, que seguiam prescrições médico-higienistas, tão importantes 
naquele período e que seus  professores dispunham de farto material para en-
caminhar suas aulas  de acordo com as prescrições pedagógicas do método 
intuitivo. [CONCLUSÃO]:  A Escola Normal Caetano de Campos é de 
grande importância para  o estudo da História da Educação Brasileira, por 
fazer parte do processo de construção de uma nova forma escolar evidencia-
da em suas prescrições pedagógicas, urbanistas e médico-higienistas. Assim, 
a escola normal, evidenciava a importância que a República colocou desde o 
início o problema da instrução, de uma educação capaz de civilizar, moralizar 
e disciplinar os cidadãos brasileiros. 
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A COBERTURA DO JORNALISMO ESPORTIVO EM RELAÇÃO ÀS 
MULHERES ATLETAS

Estudante: Tatiane Ramos da Luz (Educação Física)
Orientador: Prof. Ms. João Pedro Arantes
Área de conhecimento: Jornalismo Especializado
Palavras-chave: gênero, esporte, mídia.

[INTRODUÇÃO] Esta pesquisa teve como objetivo verificar o espaço 
dado às mulheres na cobertura jornalística esportiva (mídia impressa), com-
parando dois jornais de grande circulação e identificar o periódico que cede 
o maior e o menor espaço tanto para homens quanto para mulheres. [ME-
TODOLOGIA] Para atender aos objetivos propostos foi utilizado como ins-
trumento de pesquisa dois jornais de grande circulação no país: “Estado de 
São Paulo” e a “Folha de São Paulo”. Foi feito o levantamento de dados no 
caderno de esportes dos respectivos jornais no mês de outubro de 2009, e ve-
rificou-se a quantidade de publicações referentes às mulheres e aos homens. 
[RESULTADO/DISCUSSÃO] O diário Folha apresentou mais reportagens 
em seu caderno esportivo (1027), enquanto que o Estado teve uma contagem 
menor (896). Apesar do número maior de reportagens, a Folha faz menção 
às mulheres em apenas 4,9% no total de suas reportagens. Já o Estado dedica 
7,47% de seu espaço as atletas. As notícias neutras, que são relacionadas a 
dopping, confederações desportivas etc., foram mais destacadas pela Folha 
do que as competições/atletas femininas. No Estado, a disparidade diminui: 
neutras (10,37%) e mulheres (7,47%), sendo que o Estado disponibiliza mais 
espaço aos homens (82,14%) do que a Folha (76,20%). [CONCLUSÃO] Os 
jornais Folha e Estado apresentam reportagens em sua grande maioria sobre 
os homens. O Estado é o jornal que apresenta mais reportagens sobre mulhe-
res, tanto em número quanto na média de palavras. Infelizmente ainda per-
cebemos muita resistência por parte do jornalismo esportivo em dar valor as 
atletas. As mulheres ainda têm um longo caminho a fazer para conseguirem 
maior espaço no segmento esportivo.
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BARBIE:TO BE OR NOT TO BE, THAT IS THE QUESTION?

Estudante: Vanessa de Almeida Santos (Publicidade e Propaganda)
Orientadora: Profª Drª Cristina Schmidt Pereira da Silva
Co-Orientador: Prof. Celso Ledo Martins
Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
Palavras-chave: indústria cultural; embalagem; publicidade.

[INTRODUÇÃO] Muitos produtos têm o poder de personificar o objeto, 
confundindo-se com o mesmo, criando vida e valores próprios, o que gera no 
consumidor um desejo alto de obtenção, principalmente quando certos produ-
tos têm forte apelo cultural de outros países, no que se refere mais especifica-
mente ao consumidor brasileiro. [METODOLOGIA] Foi adotada a linha de 
abordagem do método dedutivo, e uso-se a pesquisa exploratória. A pesquisa 
tem caráter qualitativo, importante para a compreensão das características 
atribuídas às embalagens no que se refere ao aspecto visual. E caráter quanti-
tativo, no aspecto mercadológico que gera diversidades de produtos e culturas. 
Para tal foi utilizada a pesquisa bibliográfica junto a fontes creditadas em li-
vros e periódicos como jornais, revistas e boletins. Ainda para maior aprofun-
damento foi feito uso da técnica telematizada em sites, arquivos de imagens 
e gravações sonoras.[RESULTADOS/DISCUSSÃO] Em vistas aos vários 
públicos que a boneca atinge, a preocupação com a sofisticação e inovação em 
cada categoria do produto, com formatos e grafismos elaborados, ou seja, as 
embalagens acabam por traduzir a qualidade das bonecas, principalmente as 
bonecas consideradas itens de colecionador. Já as bonecas direcionadas a um 
público mais popular, acabam por perder um pouco do requinte e elegância 
da boneca, mas atendendo a esse consumidor que dá menor importância para 
a embalagem.[CONCLUSÃO] Com base nos estudos realizados, é possível 
afirmar que a persuasão por meio da embalagem é eficaz, e a personificação 
do produto é consequência, e gera conceitos e valores sociais. O poder da In-
dústria Cultural se evidencia na boneca Barbie, uma vez que de maneira pers-
picaz e sutil ela induz o consumidor aos padrões definidos por este produto.
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