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A Mostra de Pesquisa e Extensão do UniPinhal é um evento institucional que integra toda 

a comunidade acadêmica e vem sendo realizado desde 2020. Trata-se de uma iniciativa 

da Coordenadoria de Pesquisa e Extensão – CPE e Programa de Iniciação Científica – 

PIC do UniPinhal, que a organiza em conjunto com os Cursos de Graduação, através dos 

seus coordenadores e respectivas Comissões Internas de Pesquisa e Extensão. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Mostra de Pesquisa e Extensão do UniPinhal é um evento institucional 

que integra toda a comunidade acadêmica e vem sendo realizado desde 2020. Trata-

se de uma iniciativa da Coordenadoria de Pesquisa e Extensão – CPE-UniPinhal e 

do Programa de Iniciação Científica – PIC-UniPinhal, que a organizam em conjunto 

com os Cursos de Graduação, através dos seus coordenadores e respectivas 

Comissões Internas de Pesquisa e Extensão 

É um evento de divulgação de trabalhos acadêmicos de pesquisa, extensão 

e técnicas de inovação de ensino desenvolvidos pelas comunidades interna e externa 

ao UniPinhal. Objetiva, também, a atualização de conhecimentos científicos e 

tecnológicos, das diversas áreas do saber e integrar a comunidade institucional, de 

modo a incentivar novas iniciativas na formação de grupos interdisciplinares de 

pesquisa, extensão e inovação do ensino. 

A 2a Mostra de Pesquisa e Extensão do UniPinhal contou com 25 palestras 

abordando assuntos de interesse das várias áreas de conhecimento e de apresentação 

de trabalhos de pesquisa e extensão desenvolvidos por alunos e professores do 

UniPinhal. Foram 170 contribuições divulgados em forma de Pôster e 4 na forma 

oral -  que foram os resultados de projetos desenvolvidos por estudantes do 

Programa de Iniciação Científica-PIC UniPinhal. 

 A participação dos estudantes, professores e coordenadores e a qualidade 

do apresentado foi excelente, superando as expectativas iniciais. Cabe, ainda, 

destacar o trabalho da Comissão de Apoio formada por nossos estudantes e o apoio 

dos colaboradores, do Reitor, da Pró-reitora e do Administrador do UniPinhal, a 

quem somos imensamente gratos. 

Agradecemos a participação dos estudantes, funcionários, professores, Pró-

Reitoria, Reitoria e da Administração Superior do UniPinhal, aspecto essencial para 

o êxito alcançado pela 2a. Mostra de Pesquisa e Extensão do UniPinhal 

 

 

 

 COMISSÃO ORGANIZADORA 
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Thiago de Souza Bittencourt Rodrigues 

 

COMISSÃO FINANCEIRA 

Márcia Marisa Belli 

Susy Bruscato Bovoloni 

 

COMISSÃO DE APOIO 

Acadêmicos do UNIPINHAL 

 

SECRETARIA 

Simone de Fátima Pianez
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PROGRAMAÇÃO 

 

16/11/2022, QUARTA-FEIRA 

 

19:30h ABERTURA SOLENE 

20:20h PALESTRA: Pesquisa com ética 

Prof. Dr. Eliseu Martins – Magnífico Reitor do UniPinhal 

21:00h: APRESENTAÇÕES CULTURAIS 

Projeto Iniciação Esportiva: Ginástica Artística, Acrobática e Rítmica 

Instrumental Violino: José Sobreiro Júnior 

Porteé Espaço de Dança: Tributo 

Violão e Voz: Chackal  

22:00h: ENCERRAMENTO 

Food Truck 

 

LOCAL: Ginásio Poliesportivo, Campus 3 do UniPinhal (Av. Antônio Costa, s.n.) 
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17/11/2022, QUINTA-FEIRA 

 

19:30h: PALESTRAS 

 

Área do 

Conhecimento 

Curso Sala Tema Palestrante 

Ciências 

Agrárias 

Engenharia 

Agronômica 

E8 

Bloco E 

PERSPECTIVAS DO 

AGRONEGÓCIO E 

POSTURA 

PROFISSIONAL 

Roberto Reis  

Engenheiro 

Agrônomo. Agro. 

Rreis Agro Consult, 

Professor de Gestão 

Estratégica no 

Agronegócio na 

Plataforma. 

Elevagro. 

Ciências 

Agrárias 

Medicina 

Veterinária 

Anfiteatro 

Bloco G 

ATUALIZAÇÕES NO 

MANEJO DE FERIDAS 

Érika Nogueira 

Schuller 

Professora, Mestre. 

Curso de Medicina 

Veterinária, 

UniPinhal. 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Administração E13 

Bloco E 

MERCADO DE 

VENTURE 

CAPITAL/PRIVATE 

EQUITY + 

MODALIDADES DE 

CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS PARA 

STARTUPS EARLY 

STAGE 

Álvaro Mendes 

Sampaio 

Engenheiro de 

Materiais. Escola de 

Negócios Galileu. 

Atelier Bendita 

Costura. 

Ciências 

Sociais 

Aplicadas 

Direito F2 

Bloco F 

OS FUNDAMENTOS DA 

INTERVENÇÃO 

JURÍDICO-ESTATAL NA 

VIDA PRIVADA DOS 

INDIVÍDUOS. 

Bruno Peigo 

Romão 

UniPinhal 

 

  



 

25 

 

Área do 

Conhecimento 

Curso Sala Tema Palestrante 

Ciências da 

Saúde 

Biomedicina G20 

Bloco G 

POLÍCIA CIENTÍFICA: 

PERÍCIAS MÉDICO-

LEGAIS 

Tiago Alves Jorge 

de Souza 

Biólogo. Professor 

Titular de Fisiologia 

e Genética do Curso 

de Medicina da 

Faculdade 

Municipal Prof. 

Franco Montoro, 

Mogi-Guaçu. 

Polícia Técnico-

Científica do Estado 

de São Paulo 

Camila Batista 

Nogues 

Bióloga. Polícia 

Técnico-Científica 

do Estado de São 

Paulo 

Larissa Borin 

Bióloga. Polícia 

Técnico-Científica 

do estado de São 

Paulo 

Diogo Duarte do 

Amaral 

Advogado. Polícia 

Técnico-Científica 

do Estado de São 

Paulo 

 Educação 

Física 

F5 

Bloco F 

O PROFISSIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA E O 

MUNDO DOS NEGÓCIOS 

Amanda Aliperti  

Empreendedora. 

Diretora da Rede 

Cafeteria Inverno 

D’Italia e da Pwrd 

By Coffee. 

Ciências da 

Saúde 

Enfermagem E23 

Bloco E 

HUMANIZAÇÃO NO 

PARTO: TECNOLOGIAS E 

AVANÇOS CIENTÍFICOS 

Aline Naiara 

Alves 

Enfermeira 

Obstetra 

Viviane 

Aparecida 

Rodrigues de 

Almeida 

Enfermeira. 

Partejar 2 
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Área do 

Conhecimento 

Curso Sala Tema Palestrante 

Ciências da 

Saúde 

Farmácia G15 

Bloco G 

DESENVOLVIMENTO DE 

COSMÉTICOS DE 

LIMPEZA 

Márcia Patrícia 

de Moraes 

Martinelli 

Farmacêutica. 

Farmácia São 

José, Espírito 

Santo do Pinhal 
 

Fisioterapia G17 

Bloco G 

NÍVEL DE 

CONHECIMENTO SOBRE 

PÉ DIABÉTICO NA 

POPULAÇÃO EM GERAL  

AVALIAÇÃO DOS PÉS DE 

IDOSOS DIABÉTICOS 

Alunos do nível 2 

Alunos do nível 4 

Curso de 

Fisioterapia, 

UniPinhal 

Ciências da 

Saúde 

Nutrição G14 

Bloco G 

NUTRIÇÃO ESPORTIVA Maria Caroline 

de Souza 

Ferreira Banin 

Life Coaching 

Educação História Biblioteca 

Bloco A 

PESQUISA NA COMISSÃO 

NACIONAL DA VERDADE 

- EXPERIÊNCIAS E 

DESAFIOS 

Rodolfo Costa 

Machado 

Professor, Doutor. 

UNIFESP 

Vivian Mendes 

Bel. Presidente do 

Diretório Estadual 

da UP - SP 

Educação Pedagogia Biblioteca 

Bloco A 

PESQUISA NA COMISSÃO 

NACIONAL DA VERDADE 

- EXPERIÊNCIAS E 

DESAFIOS  

Rodolfo Costa 

Machado 

Professor, Doutor. 

UNIFESP 

Vivian Mendes 

Bel. Presidente do 

Diretório Estadual 

da UP - SP 

 Letras F1 

Bloco F 

EDIÇÃO DE LIVROS E O 

MERCADO EDITORIAL NO 

BRASIL  

Alessandra 

Proença 

Editora FTD. 

Engenharias Engenharia 

de 

Computação 

e Engenharia 

Mecatrônica 

Hall Bloco 

E 

2o  andar 

APRESENTAÇÃO DE 

DISPOSITIVOS E 

APLICATIVOS 

DESENVOLVIDOS POR 

ESTUDANTES DE 

ENGENHARIA DE 

COMPUTAÇÃO E DE 

ENGENHARIA 

MECATRÔNICA 

Alunos e 

professores 

Cursos de 

Engenharia de 

Computação e de 

Engenharia 

Mecatrônica, 

UniPinhal 
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20:40h: APRESENTAÇÕES PIC 

 

Área do 

Conhecimento 

Curso Sala Tema Pesquisadores 

Ciências da 

Saúde 

Enfermagem Anfiteatro 

Bloco G 

CARACTERÍSTICAS 

IDENTIFICADAS EM 

EMBRIÕES E FETOS 

CORRELACIONADOS 

COM A PROVÁVEL 

IDADE GESTACIONAL 

Gabriela Beatriz 

Rosa; Livia Maria 

Candini Landiva; 

Thaís Louise Soares 

Orientadora: Erica 

Ferraz 

Ciências da 

Saúde 

Biomedicina Anfiteatro 

Bloco G 

MARCADOR TUMORAL 

PARA CÂNCER DE 

PRÓSTATA 

Israel Luiz 

Figueiredo Vicente 

Orientadora: Daniella 

Silva Oggiam. 
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21:30h APRESENTAÇÕES BANNER 

HALL DO BLOCO F 

 

Ciências Agrárias 

Curso Número Tema Pesquisadores 

Engenharia 

Agronômica 

Biomedicina 

1 

QUALIDADE DE ÁGUA DO 

RIBEIRÃO DOS PORCOS NO 

MUNICÍPIO DE ESPÍRITO 

SANTO DO PINHAL-SP 

Alunos do nível 1/2022 dos 

cursos de Biomedicina e 

Engenharia Agronômica; Inês 

Juliana Martorano Giardini; 

Thatiane Padilha de Menezes; 

André Tonietti; Thais Louise 

Soares, Diego Miranda de 

Souza 

Engenharia 

Agronômica 

2 

MONITORAMENTO IN VITRO 

DA SENSIBILIDADE DO 

FUNGO PHAKOPSORA 

PACHYRHIZI AOS 

FUNGICIDAS INIBIDORES NO 

CULTIVAR DA SOJA 

GLYCINE MAX (L.) MERRILL 

Henrique Staut, Thatiane 

Padilha de Menezes 

Engenharia 

Agronômica 

3 

PASTEJO DE AVEIA PRETA 

EM PÓS PLANTIO DE MILHO 

E GANHO DE PESO DE 

REBANHO BOVINO: RELATO 

DE CASO NO SÍTIO SANTO 

ANTÔNIO, ESPÍRITO SANTO 

DO PINHAL – SP. 

Thiago Luz 

Casalecchi,;Marianna Stella 

Zibordi 

Engenharia 

Agronômica 

4 

PROJETO DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA: 

AVICULTURA FAMILIAR – 

CRIAÇÃO DE AVES 

COLONIAIS 

Fabiana de Souza Silva1; 

Gabriel Pacheco Felipe1; 

Giovana Vuolo de Melo1; 

João Victor dos Santo Perez1; 

Margarete Del Bianchi 

Engenharia 

Agronômica 

5 

ANÁLISE DE PROPOSTA DE 

MELHORIA PARA SISTEMA 

DE AVICULTURA COLONIAL 

Eduardo Pizzi da Costa; João 

Victor Santos; Murilo 

Augusto de Souza; Wesley 

Barbosa da Silva; Margarete 

Del Bianchi 

Engenharia 

Agronômica 

7 

LEITE DE VACA CRU   E 

BORO NO CONTROLE DE 

OÍDIO EM COUVE DE 

FOLHAS 

Renan Guilherme Cussolin; 

Nilva Teresinha Teixeira 

Engenharia 

Agronômica 

8 

PROTETOR SOLAR NO 

CULTIVO DE MILHO EM 

CONDIÇÕES CONTROLADAS 

Pedro Henrique Argentini; 

Thiago Pavani Rigoto; Maria 

Izabela Ribeiro Padovani 

Loschi; Nilva Teresinha 

Teixeira 
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Curso Número Tema Pesquisadores 

Engenharia 

Agronômica 

10 

ÁCIDOS HÚMICOS E 

FÚLVICOS E AMINOÁCIDOS 

NA NODULAÇÃO E NA 

PRODUTIVIDADE DA SOJA 

Henrique da Silva Perinelli: 

Nilva Teresinha Teixeira 

 

 
 

Engenharia 

Agronômica 

12 

PRODUÇÃO ORGÂNICA DE 

ALFACE E RÚCULA 

Pedro Henrique Argentini; 

Nilva Teresinha Teixeira; 

Maria Izabela Ribeiro 

Padovani Loschi; Thiago 

Pavani Rigoto: Eduarda 

Fernandes Borges; Giovani 

Piton Mendes; Leonardo 

Pereira dos Santos 

Engenharia 

Agronômica 

14 

CULTIVO HIDROPÔNICO DE 

TOMATE   

Maria Izabela Ribeiro 

Padovani Loschi; Pedro 

Henrique Argentini; Nilva 

Teresinha Teixeira 

Engenharia 

Agronômica 

18 

AVICULTURA FAMILIAR NO 

SISTEMA COLONIAL: UMA 

VISÃO EXTENSIONISTA 

Diogo Henrique Ramos da 

Silva1; Felipe Teodoro de 

Oliveira1; Rafael Domene 

Leandro Ribeiro1; Margarete 

Del Bianchi 2 

Engenharia 

Agronômica 

19 

AVICULTURA COLONIAL 

FAMILIAR: UM TRABALHO 

DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA 

Maria Isabella R. P. Loschi; 

Camilli Nicole Oliviera 

Cartura;   Glauber Vinicius 

Teixeira; Leonardo Ronzella;  

Margarete Del Bianchi  

Medicina 

Veterinária 

24 

AVICULTURA FAMILIAR – 

UMA PROPOSTA DE 

EXTENSÃO NO MUNICÍPIO 

DE JACUTINGA SOBRE 

GALINHAS D’ANGOLA.  

Ana Beatriz Cavalheiro da 

Fonseca; Ana Paula Barros da 

Cunha; Priscilla Rachid; 

Raiara Felício; Margarete Del 

Bianchi 

Medicina 

Veterinária 

26 

AVICULTURA FAMILIAR – 

UMA PROPOSTA DE 

EXTENSÃO NO MUNICIPIO 

DE MOGI GUAÇU – SP. 

Erasmo Pinto Cardoso Júnior; 

Isabela Bosso de Oliveira; 

Mariana Augusto Nogueira; 

Rafaela Floriano Simões da 

Silva Camargo; Viviane da 

Silva Peçanha; Margarete Del 

Bianchi 
 

Medicina 

Veterinária 

27 

A IMPORTÂNCIA DA 

CASTRAÇÃO E O CONTROLE 

DE ENDO E ECTOPARASITAS  

Agatha Pereira Leite; Ana 

Beatriz Cantos de Souza ; 

Caio Henrique Ferreira de 

Lima; Gabriel Marcussi ; 

Thais Agucci;  Yasmin Alves 

da Silva; Marianna Stella 

Zibordi; Aline Ambrogi 

Franco Prado; Georgiana 

Savia Brito Aires; Nilton 

Abreu Zanco 
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Curso Número Tema Pesquisadores 

Medicina 

Veterinária 

28 

AVICULTURA COLONIAL – 

ESTUDO DE MEIO NO 

MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO 

- MG 

Ana Clara Renzo Corsi; 

André Luiz de Melo; Arthur 

de Oliveira Fonseca; Gabriel 

do Carmo Ferrari; Murilo 

Belinato Labegalini; Thaynara 

Genghini Nicoliche; 

Margarete Del Bianchi 

 
 

Medicina 

Veterinária 

29 

AVICULTURA COLONIAL – 

UMA PROPOSTA DE 

EXTENSÃO NO MUNICIPIO 

DE MOGI GUAÇU- SP. 

Barbara Garbim Januario; 

Giulia da Silva Aleixo; 

Natália Libanio Bueno; 

Nicolli Oltremari da Silva; 

Rafaela da Costa Scavassani 

Morais; Stephany Marcondes 

Ribeiro; Margarete Del 

Bianchi 

Medicina 

Veterinária 

32 

DERMATITE ACTÍNICA EM 

CÃES (CANIS LÚPUS 

FAMILIARIS) – RELATO DE 

CASO 

Karen Kamila Frizo Candido; 

Laila Dainize Finotelli 

Medicina 

Veterinária 

34 

CONTRIBUIÇÃO DO USO DE 

ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

NA INDÚSTRIA DE 

IMUNOBIOLÓGICOS: 

REVISÃO 

Giseli Aparecida Milan; Carla 

Talyssa dos Santos;  Edney 

Silvandro de Oliveira 

Campos; Willian Washington 

Barbosa; Margarete Del 

Bianchi  

Medicina 

Veterinária 

35 

AVICULTURA FAMILIAR – 

UMA PROPOSTA DE 

EXTENSÃO NO MUNICIPIO 

DE MONTE SIÃO (MG)  

Evelly Aparecida Maia Souza; 

Gabriel Sabino Moreira; 

Giovana Pimentel 

Domingues; Luiz Dssuchico 

Cachiba Neto; Rafael Tavares 

Monterani; Pedro Henrique 

Borges Ribeiro Dionísio; 

Margarete Del Bianchi 

Medicina 

Veterinária 

36 

FOTOSSENBILIZAÇÃO EM 

JUMENTA: RELATO DE CASO  

Guilherme Magiolo Biazotto; 

Fernanda Monteiro da Luz 

Casalecchi; Ana Paula Silva; 

Danielli Pereira Nazario; 

Adrielli Marques Pereira; 

Larissa Silva Alvarenga 

Medicina 

Veterinária 

38 

A IMPORTÂNCIA DAS 

CONSULTAS COM O MÉDICO 

VETERINÁRIO  

Dayane Maglia de Chagas; 

João Pedro Flores; Jennifer 

Abreu; João Vitor Beghini de 

Freitas;  Júlia Garcia Staut;  

Michele Gerônimo;  Marianna 

Stella Zibordi; Aline Ambrogi 

Franco Prado; Georgiana 

Savia Brito Aires; Nilton 

Abreu Zanco 
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Curso Número Tema Pesquisadores 

Medicina 

Veterinária 

42 

PLEUROPNEUMONIA 

SECUNDÁRIA A OBSTRUÇÃO 

ESOFÁGICA EM EQUINO – 

RELATO DE CASO 

Fernanda Monteiro da Luz 

Casalecchi; Luiz Eduardo 

Benassi Ribeiro; Ana Paula 

Silva; Danielli Pereira 

Nazario;Guilherme Magiolo 

Biazotto; Adriely Marques 

Pereira 
 

Medicina 

Veterinária 

43 

TOXOPLASMOSE E SAÚDE 

PÚBLICA 

Angélica Arcanjo; Danilo 

Augusto Troquilho; Natasha 

Natally Borges1; Vitória 

Martelli Barboza; Maristela 

Pimentel Pinto 

Medicina 

Veterinária 

44 

TROMBOFLEBITE EM 

EQUINO - RELATO DE CASO 

Ana Paula Silva; Fernanda 

Monteiro Luz Casalecchi; 

Valdemar Losano Junior; 

Guilherme Magiolo Biazotto; 

Danielli Pereira Nazario; 

Adriely Marques Pereira 
 

Medicina 

Veterinária 

46 

FRATURA DE BICO 

(RANFOTECA) EM GARÇA-

BRANCA-GRANDE. RELATO 

DE CASO.  

Pricila Godoy de Carvalho; 

Brenda Neri de Mira 

Medicina 

Veterinária 

47 

COMO DEVE SER O 

AMBIENTE EM QUE OS 

ANIMAIS SERÃO MANTIDOS 

Renata de Souza Cury; Ana 

Gabriela Bernardino Martins; 

Brenda Maria da Silva; Maria 

Eduarda Floriano Simões da 

Silva; Wanessa Walkiria 

Waligura; Marianna Stella 

Zibordi; Aline Ambrogi 

Franco Prado; Georgiana 

Savia Brito Aires; Nilton 

Abreu Zanco 

 
 

Medicina 

Veterinária 

49 

A SUBSTITUIÇÃO DE 

ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

NA COSMETOLOGIA 

Adriely Marques Pereira; 

Danielli Pereira Nazário; 

Larissa Silva Alvarenga; 

Giovana Almeida Pereira; 

Margarete Del Bianchi 

 
 

Medicina 

Veterinária 

50 EUTANASIA E LUTO 

Ana Beatriz Cantos de Souza; 

Bruno Marinelli Barbosa; 

Larissa Oliveira; Maria 

Eduarda Manguci; Thais 

Arrigucci; Marianna Stella 

Zibordi; Aline Ambrogi 

Franco Prado; Georgiana 

Savia Brito Aires; Nilton 

Abreu Zanco 
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Curso Número Tema Pesquisadores 

Medicina 

Veterinária 

51 

BENEFICIOS DA GUARDA 

RESPONSÁVEL E 

PROBLEMAS CAUSADOS 

PELO ABANDONO 

Beatriz Freitas;  Beatriz 

Palandi Marchioretto;  Brenda 

Regina Gerolin; Bruna de 

Cássia Damha; Isadora 

Pelizer;  Letícia Barrios 

Gumiero;  Matheus Augusto 

de Sales Oliveira, Maria 

Eduarda de Carvalho 

Menezello Cucolo; Marianna 

Stella Zibordi; Aline Ambrogi 

Franco Prado; Georgiana 

Savia Brito Aires; Nilton 

Abreu Zanco 
 

Medicina 

Veterinária 

52 

ADESTRAMENTO BÁSICO DE 

CÃES E GATOS POSSÍVEIS DE 

SEREM REALIZADOS PELOS 

TUTORES 

Iasmim Vilela dos Santos 

Lopes; Kerulim Rita dos Reis; 

Milena Manzoli Rissato;  

Nicoly Peçanha Franco do 

Couto; Wilson Rian Barbosa 

de Sousa; Marianna Stella 

Zibordi; Aline Ambrogi 

Franco Prado; Georgiana 

Savia Brito Aires; Nilton 

Abreu Zanco 

Medicina 

Veterinária 

53 

COMO DEVE SER O 

AMBIENTE ONDE OS 

ANIMAIS SERÃO MANTIDOS 

Ana Gabriela Bernardino 

Martins; Brenda Maria da 

Silva; Lívia Mariano 

Burantin; Maria Eduarda 

Floriano Simões da Silva;  

Maria Laura Damas; Wanessa 

Walkiria Waligura; Marianna 

Stella Zibordi; Aline Ambrogi 

Franco Prado; Georgiana 

Savia Brito Aires; Nilton 

Abreu Zanco 
 

Medicina 

Veterinária 

56 

BIOSSEGURIDADE EM 

INSTALAÇÕES DE 

POEDEIRAS COMERCIAIS 

Mariana Tessarini; Maria Luz 

Casalecchi; Mariana Faria 

Manoel; Luiz Roberto 

Chirotto Filho; Sofia Dalvia 

Ferreira; Margarete Del 

Bianchi 
 

Medicina 

Veterinária 

57 

ZOONOSES MAIS 

FREQUENTES EM ANIMAIS 

DE ESTIMAÇÃO  

Ashylen Profeta de Almeida; 

Leandro Wesley de Souza; 

Maria Dara Fernandes da 

Silva; Renata de Souza Cury; 

Wellison Oliveira Soares; 

Marianna Stella Zibordi; 

Aline Ambrogi Franco Prado; 

Georgiana Savia Brito Aires; 

Nilton Abreu Zanco 
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Curso Número Tema Pesquisadores 

Medicina 

Veterinária 

58 

PLANTAS QUE PODEM 

CAUSAR INTOXICAÇÃO EM 

ANIMAIS DOMÉSTICOS  

Eliana Pereira de Melo Costa; 

Geise Cristina Costa; Camila 

Braga de Vasconcelos; Victor 

de Paula Melo; Gabriel 

Marcussi; Marcos Ribeiro do 

Prado Rodrigues Junior; 

Marianna Stella Zibordi; 

Aline Ambrogi Franco Prado; 

Georgiana Savia Brito Aires; 

Nilton Abreu Zanco 

Medicina 

Veterinária 

59 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA - 

GRANULOMA LEPROIDE 

CANINO (GLC) 

Giuliana Brasil Croce; Rafaela 

Floriano Simões da Silva 

Camargo 
 

Medicina 

Veterinária 

67 

ACUMULADORES DE 

ANIMAIS, QUANDO A 

COMPAIXÃO VIRA DOENÇA. 

Andréa Aparecida de Faria ; 

Flávia Mangili Zerneri 

;Letícia de Almeida; Letícia 

Firmino Pinheiro; Maria 

Fernanda Marcondes; 

Marianna Stella Zibordi; 

Aline Ambrogi Franco Prado; 

Georgiana Savia Brito Aires; 

Nilton Abreu Zanco 
 

Medicina 

Veterinária 

68 

O USO DE SUINOS NA 

EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL  

 

Eduarda Leticia Pereira; Julia 

Sabará de Souza; Pamela 

Aparecida da Silva Rocha; 

Margarete Del Bianchi 

 
 

Medicina 

Veterinária 

69 

A IMPORTÂNCIA DE UMA 

ALIMENTAÇÃO 

EQUILIBRADA  

Lara dos Santos Gonçalves;  

Beatriz de Almeida Lima;  

Vitória Zamboim; Matheus 

Peternela; , Yllai Nagkura 

Aguiar; Daniel Gonçalves 

Viana;  Maria Flávia de Paula 

Ferreira, Pietra Ancilla 

Gaspardi Zucato; Marianna 

Stella Zibordi; Aline Ambrogi 

Franco Prado; Georgiana 

Savia Brito Aires; Nilton 

Abreu Zanco 
 

Medicina 

Veterinária 

71 CÃO COMUNITÁRIO  

Alice Rodrigues de Sousa; 

Jennifer Nicoly Teixeira; 

Kallinny Perez de Moraes 

Portilho;  Luis Othavio Silva 

de Carvalho;  Milena Fantini 

Dutra Saia; Rafael Moreira;  

Simone de Oliveira Rosa; 

Marianna Stella Zibordi; 

Aline Ambrogi Franco Prado; 
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Georgiana Savia Brito Aires; 

Nilton Abreu Zanco 

Ciências Sociais Aplicadas 

Curso Número Tema Pesquisadores 

Administração 

136 

CRESCIMENTO DOS BANCOS 

DIGITAIS DURANTE A COVID-19 

João Vítor Abdalla dos Reis; 

Thiago Lúcio Bortoni; Hygino 

Canhadas Belli  

Administração 

138 

DESENVOLVIMENTO DA 

VITIVINICULTURA NA SERRA 

DA MANTIQUEIRA 

Leonardo Henrique Carvalho; 

Vitória Buzato; Euzébio Beli  

Administração 

139 

COMPORTAMENTO HUMANO E 

A GESTÃO DE PESSOAS NAS 

ORGANIZAÇÕES 

Luís Felipe Françoso; Rafaela 

Aparecida Rocha; Euzébio 

Beli 

Administração 

140 

COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR DIANTE DA 

GASOLINA X ETANOL. DADOS 

DE UM POSTO DE 

COMBUSTIVEL EM ESPÍRITO 

SANTO DO PINHAL. 

Bruna Agostini Cavalari; João 

Pedro Gonçalves Pinaffi; 

Hygino Canhadas Belli 

Administração 

142 

MARKETING DIGITAL COM 

ÊNFASE EM DIVULGAÇÃO EM 

MÍDIAS SOCIAIS 

Thainá Dayla Ferreira; Bianca 

Lago Besse; Paulo José Alves 

Moreira 

Administração 

143 

SOFT SKILLS NECESSÁRIAS 

PARA OS GESTORES EM 

EMPRESAS 

Renan Constantino; Renato 

Constantino; João Delbin 

Administração 

144 

EMPREENDEDORISMO 

FEMININO NO RAMO DE 

ESTÉTICA  

Rose Mary Costa da Silva; 

José Roberto Pasotti  

Administração 

147 

A AGRICULTURA FAMILIAR E O 

CRÉDITO AOS PEQUENOS 

AGRICULTORES: DA FUNDAÇÃO 

DO PRONAF AOS DIAS ATUAIS. 

Nathália dos Santos Sagiorato; 

Paloma Kiemi Soshi; Euzébio 

Beli  
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Ciências da Saúde 

Curso Número Tema Pesquisadores 

Biomedicina 76 GONORRÉIA – INFECÇÃO 

SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEL: IMPACTO 

NA SAÚDE PUBLICA 

Ana Luiza Bueno Alves; 

Jacqueline Ferreira David 

Alves1; Larissa Aparecida 

Calauto1; Rafaela Prati; 

Margarete Del Bianchi 

 
 

Biomedicina 77 VAGINOSE BACTERIANA 

CAUSADA POR 

GARDNERELLA VAGINALIS 

Adriele Croline Vital; Isadora 

Raphely Inácio; Larissa 

Isabelle da Silva; Nathalia 

Fernandes Cachola; Verônica 

Moreti dos Reis; Luiz 

Roberto Chirotto Filho 

Biomedicina 78 CANDIDIASE EM MULHERES 

EM FASE REPRODUTIVA  

Nathalia Delvechio; Maria 

Carolina Ormastroni de Melo 

Reis; Vitória Rita de Cássia 

Silva; Marco Aurélio Costa 

Vicentin; Inaê de Cássia da 

Costa Bueno; Thaís Louise 

Soares 

 
 

Educação 

Física 

82 

A PANDEMIA DO COVID 19 E 

A IMPORTÂNCIA DO 

PROFISSIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA  

Camila Roberta; Andressa De 

Oliveira; Luiza Pimentel; 

Marcelo Rodrigues; Henrique 

Miguel  

Educação 

Física 

84 

FUTEBOL: UM ESTUDO 

COMPARATIVO ENTRE O 

CONHECIMENTO TÉCNICO E 

TÁTICO DE HOMENS E 

MULHERES ATLETAS EM 

DIFERENTES IDADES  

Matheus augusto dos santos; 

Chugar trindade costa; 

Gustavo silva Alberti; 

Marcelo Francisco rodrigues; 

Henrique Miguel  
 

Educação 

Física 

86 

AVALIAÇÃO DO VOLUME DE 

TRABALHO NO SUPINO RETO 

COM BARRA LIVRE E SUPINO 

RETO NO SMITH 

Samara Caroline Ferreira 

Melo; Isadora Helena 

Gonçalves; Marcelo 

Conceição Pereira Antônio; 

Jenifer Aline Sábio Vital 

Pinho; Marco Antônio Pinto 

Godoy; Marcelo Francisco 

Rodrigues; Henrique Miguel  

 
 

Educação 

Física 

87 

DIFERENÇAS ENTRE A 

CAPACIDADE FÍSICA E 

AGILIDADE NAS DIFERENTES 

POSIÇÕES DO FUTEBOL EM 

UMA EQUIPE AMADORA  

Henrique Gabriel Rissato; 

João Gabriel Noronha Da 

Silva; João Pedro Alves; João 

Lucas Combe; Daniel Ribeiro 

Dionizio Marcelo Francisco 

Rodrigues; Henrique Miguel 
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Curso Número Tema Pesquisadores 

Educação 

Física 

88 

POTÊNCIA ANAERÓBICA EM 

ATLETAS DA CATEGORIA 

SUB 11 DO FUTSAL 

TREINADOS 1 OU 3 VEZES NA 

SEMANA 

Luiz Gustavo Guilhermeto de 

Oliveira; Gabriel Felipe 

Francisco; Gabriel Lemos 

Pillay; Sabrina de Oliveira 

Bruno; Taylor Willian 

Fernandes; Marcelo 

Francisco Rodrigues ; 

Henrique Miguel 

Enfermagem 

90 

HIPERGLICEMIA E AS 

COMPLICAÇÕES 

RELACIONADAS A 

NEUROPATIA DIABÉTICA 

Amanda Moraes de Oliveira, 

Kelly Cristina Lopes 

Bernardo, Luciara Gabriela 

Francisco, Manuela Cristina 

Fadini Alves, Daniella Silva 

Oggiam. 

Enfermagem 

91 

DIABETES MELLITUS COMO 

FATOR COMPLICANTE NO 

PROGNÓSTICO DE OUTRAS 

DOENÇAS 

Bruno Montagnole Ramos, 

Évelyn Maria Ribeiro de 

Almeida, Giovanna Sisman, 

Maria Alice Peixoto Belmiro 

Adão, Giuliana Brasil Croce 

Enfermagem 

93 

ALIMENTAÇÃO E TERAPIA 

NUTRICIONAL NA DIABETES 

MELLITUS 

Luiz Miguel Beraldo; Mariani 

Cristina Galdino; Julia de 

Almeida Rangel; Caroline 

Fernanda Assis dos Santos; 

Daiane Bergamasco 

Minarbini; Thaís Louise 

Soares  

Enfermagem 

96 

ORIENTAÇÕES E 

PREVENÇÕES DO PÉ 

DIABÉTICO  

Ana Clara Botelho 

Rosa,Maria Denise 

Lima,Tainá de Oliveira 

Ramos e Marli Gabriel 

Almeida. 
 

Enfermagem 

75 

ÍNDICE DE QUALIDADE DO 

SONO DE PITTSBURG POR 

MEIO DE AMBIENTE VIRTUAL 

Carolina Pasquini Praxedes 

Salvi1; Bruno Fernando 

Moneta Moraes; Larissa Dela 

Libera Miranda; Sandra 

Soares Mendes; Ademir Salvi 

Júnior3; Milva Maria 

Figueiredo de Martino 

Farmácia 

97 

DESCARTE CORRETO DE 

MEDICAMENTOS 

Daiane Aparecida de 

Carvalho Pfister; Rosana 

Efigênia Pereira; Pedro 

Henrique Gonçalves da Silva; 

Maria Clara Mabelini 

Oliveira; Victor Hugo Pádua 

de Morais; Fernando Luis 

Benedini; Fabricio Lucio; 

Yara Cristina Alves Ribeiro; 

Lucas Buzeli de Souza; 

Denise Vallim Pesotti  
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Curso Número Tema Pesquisadores 

Fisioterapia 

98 

COMO A PANDEMIA 

ALTEROU OS 

ATENDIMENTOS 

NEUROFUNCIONAIS NA 

CLÍNICA ESCOLA UNIPINHAL  

Whilgner Maciel de Souza; 

Alessandra Oliveira 

Guimarães 

Nutrição 

101 

PREVALÊNCIA DE DIABETES 

MELLITUS EM 

UNIVERSITÁRIOS DO 

UNIPINHAL 

Bianca Gabrielle Bibiano 

Mota, Diego Beli 

Valdambrini, Fellipe Compre 

de Oliveira, Isadora Ferreira 

Gomes, Marcelo de Moraes 

Rocha Filho, Rafaela Bortoni 

Bernardo, Rosemeire 

Dejavitte, Mariana Ferreira 

Oliveira Alveti. 

 

 

Educação 

Curso Número Tema Pesquisadores 

Letras 

163 

UM DEBATE SOBRE O ENSINO 

DE BRAILLE NAS 

LICENCIATURAS:  

INTERVENÇÃO DA 

LINGUAGEM UTILIZANDO O 

JOGO MAGIC THE GATHERING 

Ricardo Fonseca Contreras; 

Flavio Eduardo Cristino da 

Costa 

Letras 

164 

A REPRESENTAÇÃO DA 

IMAGEM FEMININA 

DESVALORIZADA EM UMA 

HIERARQUIA PATRIARCAL NO 

CONTO “EU ERA MUDO E SÓ” 

DA LYGIA FAGUNDES TELLES. 

Esther Correia Bernardo; 

Simone Jorge Gonçalves 

Letras 

165 

A INSISTÊNCIA DA 

PROGRESSÃO CONTINUADA 

EM ESCOLAS DE REDE 

PUBLICAS ESTADUAIS NO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Maria Eduarda Ribeiro, 

Simone Jorge Gonçalves  

Letras 

166 

A FIGURA FEMININA E A 

LIBERDADE INCÔMODA EM 

SÃO BERNARDO 

Ana Paula Vieira, Mariana 

Helena Moriconi e Thiago de 

Souza Bittencourt Rodrigues  

Letras 

171 

CASO RICHTHOFEN: 

INVESTIGAÇÃO DE VESTÍGIOS 

LINGUÍSTICOS 

Vitória Ribeiro Pizolatto; 

Thiago de Souza Bittencourt 

Rodrigues 
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HALL DO BLOCO E, SEGUNDO ANDAR 

Engenharias  

19:30h 

Curso Número Tema Pesquisadores 

Engenharia de 

Computação e 

Engenharia 

Mecatrônica 154 

FECHADURA ELETRÔNICA 

SISTEMA DE SEGURANÇA 

DE 3 NÍVEIS 

Luis Gustavo de Freitas; Gabriel 

Zanetti Cocoli; Jean Antonie de 

Almeida Vieira 

Engenharia de 

Computação e 

Engenharia 

Mecatrônica 155 

DESENVOLVIMENTO DE 

APLICATIVO BASEADO NO 

RAMO ALIMENTÍCIO 

Gustavo Henrique Simões 

Moreira Alves; Jefferson de 

Sousa Alexandre; Patrícia 

Aparecida Zibordi Aceti 

Engenharia de 

Computação e 

Engenharia 

Mecatrônica 

156 

O DESENVOLVIMENTO DE 

UMA PLATAFORMA DE 

VENDAS BASEADA NO 

AUMENTO DO E-COMEERCE 

NA PANDEMIA E SUA 

TENDÊCIA DE 

CRESCIMENTO 

Vitória Heloisa Coque, Patrícia 

Aparecida Zibordi Aceti 

Engenharia de 

Computação e 

Engenharia 

Mecatrônica 160 

GESTÃO DE FAP 

EMPRESARIAL 

Kauana Vitória Gomes Amorim 

Riccetto; Luan Quirino da Silva 

Alves; Jasiel Pereira Pinto. 

Engenharia de 

Computação e 

Engenharia 

Mecatrônica 161 ROBÔ DE DESENHO XY 

Rafael Parizio Sulato, Felipe 

Parizio Sulato, Jean Antonie de 

Almeida Vieira 

21:00h 

Curso Número Tema Pesquisadores 

Engenharia de 

Computação e 

Engenharia 

Mecatrônica 150 

ANÁLISE DE SENTIMENTOS 

EM TEXTOS ATRAVÉS DO 

PROCESSAMENTO DE 

LINGUAGEM NATURAL 

Jean Carlos Marques; José 

Tarcísio Franco de Camargo 

Engenharia de 

Computação e 

Engenharia 

Mecatrônica 151 

CONTROLE ACADÊMICO COM 

NODEJS 

Luiz Felipe Pereira de Lima; 

Jasiel Pereira Pinto. 

Engenharia de 

Computação e 

Engenharia 

Mecatrônica 152 

A IMPLEMENTAÇÃO DE 

FERRAMENTAS DE GESTÃO 

DE ESTOQUE EM PEQUENAS E 

MÉDIAS EMPRESAS. 

Guilherme de Oliveira Lucio; 

Gleidson Juliacci Patto. 

Engenharia de 

Computação e 

Engenharia 

Mecatrônica 159 METODOLOGIA ÁGIL: LEAN 

Guilherme de Sousa Lima; 

Patrícia Aparecida Zibordi 

Aceti 
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18/11/2022, SEXTA-FEIRA 

 

19:30h: PALESTRAS 

 

Área do 

Conhecimento 

Curso Sala Tema Palestrante 

Ciências Agrárias Engenharia 

Agronômica 

E8 

Bloco E 

4 DICAS PARA UM(A) 

AGRÔNOMO(A) DE 

SUCESSO 

Monique 

Kunikata 

Aliah 

Consultoria 
 

 Medicina 

Veterinária 

Anfiteatro 

Bloco G 

COMO A QUALIDADE 

DO LEITE INTERFERE 

NA SAÚDE E BEM-

ESTAR DA VACA E NA 

RENTABILIDADE DO 

PRODUTOR 

Vanessa 

Geraldo Masson 

Honório 

Médica 

Veterinária. 

Gerente Técnica 

em Pecuária pela 

MSD Saúde 

Animal 
 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

Administração E13 

Bloco E 

TOKENIZAÇÃO DE 

ATIVOS FÍSICOS 

Álvaro Mendes 

Sampaio 

Engenheiro de 

Materiais. Escola 

de Negócios 

Galileu. Atelier 

Bendita Costura 
 

 Direito F2 

Bloco F 

LANÇAMENTO DO 

LIVRO: DIREITO EM 

VERSOS 

Adival 

Aparecido de 

Oliveira 

Professor. Curso 

de Direito, 

UniPinhal 

 
 

Ciências da Saúde Biomedicina G20 

Bloco G 

UNIVERSO DA 

CIRCULAÇÃO 

EXTRACORPÓREA 

Elio Barreto de 

Carvalho Filho 

Coordenador do 

Curso de 

Perfusão, 

Unicamp 
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Área do 

Conhecimento 

Curso Sala Tema Palestrante 

Ciências da Saúde Educação 

Física 

F5 

Bloco F 

MESA REDONDA: 

GESTÃO PÚBLICA 

ESPORTIVA: 

ADMINISTRAÇÃO DO 

“E” PARA O ESPORTE 

Rodolfo 

Herrera Felipe 

Gestor Esportivo, 

Prefeitura 

Municipal de São 

João da Boa 

Vista, SP 

Carlos Cezar 

Martins 

Assessor 

Esportivo do 

Time São João, 

São João da Boa 

Vista, SP 

Marcelo 

Siqueira 

Diretor de 

Esportes do Time 

São João, 

Prefeitura 

municipal de São 

João da Boa 

Vista, SP 

 Enfermagem E23 

Bloco E 

PESQUISAS NO 

TRATAMENTO DE 

FERIDAS E A 

ATUAÇÃO PRÁTICA 

DO ENFERMEIRO 

Daiana Rocha 

Silva Tavares 

Enfermeira. 

Clínica de 

Cicatrização 

 Farmácia Laboratório 

B4  

Bloco B 

DESENVOLVIMENTO 

DE COSMÉTICOS DE 

LIMPEZA 

Márcia Patrícia 

de Moraes 

Martinelli 

Farmacêutica. 

Farmácia São 

José, Espírito 

Santo do Pinhal 

 Fisioterapia G17 

Bloco G 

ORIENTAÇÕES PARA 

AUTO-CUIDADO DO PÉ 

DIABÉTICO  

AVALIAÇÃO DOS 

ASPECTOS FÍSICOS, 

SENSITIVOS E 

MOTORES DO PÉ 

DIABÉTICO 

Alunos do nível 

6 

Alunos do nível 

8 

Curso de 

Fisioterapia, 

UniPinhal 
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Área do 

Conhecimento 

Curso Sala Tema Palestrante 

Ciências da 

Saúde 

Nutrição G14 

Bloco G 

NUTRIÇÃO E DIETOTERAPIA Mariana 

Jordão 

Biazotto 

Nutricionista. 

Clínica 

Integrare. 

Docente na 

Cuidare 

Cursos - 

Escola de 

Enfermagem. 

Nutricionista 

do PNAE 

Educação História F6 e F7 

Bloco F 

APRESENTAÇÕES DOS 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO 

DE CURSO 

Alunos e 

professores 

Curso de 

História, 

UniPinhal 

 Letras F1 

Bloco F 

SHAKESPEARE E A INVENÇÃO 

DO HUMANO: A CRÍTICA TEM 

RAZÃO? 

Ronaldo 

Marin 

Professor, 

Doutor. 

Instituto 

Shakespeare 

Brasil 

Engenharias Engenharia de 

Computação e 

Engenharia 

Mecatrônica 

Hall 

Bloco E 

2o  andar 

APRESENTAÇÃO DE 

DISPOSITIVOS E APLICATIVOS 

DESENVOLVIDOS POR 

ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

DE COMPUTAÇÃO E DE 

ENGENHARIA MECATRÔNICA 

Alunos e 

professores 

Cursos de 

Engenharia 

de 

Computação 

e de 

Engenharia 

Mecatrônica, 

UniPinhal 
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20:40h: APRESENTAÇÕES PIC 

 

Área do 

Conhecimento 

Curso Sala Tema Pesquisadores 

Saúde Biomedicina Anfiteatro 

Bloco G 

AVALIAÇÃO DAS 

CARACTERÍSTICAS DE 

MALFORMAÇÕES 

CORRELACIONANDO 

COM A IDADE 

GESTACIONAL 

Livia Maria Candini 

Landiva; Gabriela 

Beatriz Rosa; Erica 

Ferraz 

Orientadora: Thaís 

Louise Soares 

Saúde Fisioterapia Anfiteatro 

Bloco G 

FREQUÊNCIA DE 

FORAME 

SUPRATROCLEAR EM 

UMA COLEÇÃO DE 

ESQUELETOS HUMANOS 

BRASILEIROS 

Reinaldo Ferreira 

Garcia Junior 

Orientadora: Erica 

Ferraz 
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21:30h APRESENTAÇÕES BANNER  

HALL DO BLOCO F 

 

Ciências Agrárias 

Curso Número Tema Pesquisadores 

Engenharia 

Agronômica 

Biomedicina 
6 

EFICÁCIA DE INSETICIDAS 

SOBRE A CIGARRINHA 

(DALBULUS MAIDIS) NA 

CULTURA DO MILHO  

Thiago Pavani Rigoto; Diego 

Miranda de Souza 

Engenharia 

Agronômica 

9 

FERMENTAÇÃO DE GRÃOS DE 

CAFÉ NA PÓS-COLHEITA E SUA 

INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DA 

BEBIDA 

André Paradela1; Bruno 

Panicatti; Marcella Sulato; 

Ademir Salvi Jr 
 

Engenharia 

Agronômica 13 

RESÍDUOS DE GLIFOSATO NO 

CAFÉ ARÁBICA BENEFICIADO 

Thiego Duarte da Costa; André 

Luis Paradela 

Engenharia 

Agronômica 

15 

COMPOSTO ORGÂNICO 

ENRIQUECIDO NO CULTIVO DA 

RÚCULA 

Luiz Felipe Albuquerque; Nilva 

Teresinha Teixeira; Pedro 

Henrique Argentini; Maria 

Isabella Ribeiro Padovani 

Loschi 

Engenharia 

Agronômica 

16 

ADUBAÇÃO MINERAL E 

ORGANOMINERAL EM 

COBERTURA E PROTETOR 

SOLAR EM FEIJOEIRO 

Luan Gonçalves Vicentini; 

Nilva Teresinha Teixeira 

  

Engenharia 

Agronômica 

17 

INFLUÊNCIA DO NITROGENIO, 

CÁLCIO, BORO, NÍQUEL E 

COBALTO NA NODULAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO 

FEIJOEIRO 

Eduardo Pizzi da Costa; Nilva 

Teresinha Teixeira 

 
 

Gastronomia 

20 

CURSO DE EXTENSÃO IMAGEM 

E IDENTIDADE EM 

GASTRONOMIA 

Mônica Leite; Marília Pinheiro 

Filiponi 
 

Gastronomia 

21 

CURSOS DE EXTENSÃO EM 

VITIVINICULTURA 

Marcella Sulato; André 

Paradela; Marília Pinheiro 

Filiponi; Mônica Leite 

Gastronomia 

22 

CURSO DE EXTENSÃO EM 

PRODUÇÃO DE CERVEJA – 

MÓDULO I 

André Paradela; Marcella 

Sulato; Mônica Leite; Marília 

Pinheiro Filiponi 

Gastronomia 

23 

OFICINA DE HAMBURGUER 

ARTESANAL: PRODUZA E 

VENDA 

André Paradela; Marcella 

Sulato; Mônica Leite; Marília 

Pinheiro Filiponi 

Medicina 

Veterinária 

25 

BIOSSEGURIDADE EM 

INSTALAÇÕES DE FRANGOS DE 

CORTE 

Luiz Roberto Chirotto Filho; 

Sofia Dalvia Ferreira; Mariana 

Tessarini; Maria Luz 

Casalecchi; Mariana Faria 

Manoel; Margarete Del Bianchi 
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Curso Número Tema Pesquisadores 

Medicina 

Veterinária 

30 

PROCESSOS DE HIGIENE E 

DESINFECÇÃO NA 

SUINOCULTURA 

Beatriz de Almeida Lima; Lara 

dos Santos Gonçalves; Maria 

Flávia de Paula Ferreira; 

Matheus Peternela; Pietra 

Anccila Gaspardi Zucato; 

Vitória Zamboim; Margarete 

Del Bianchi 

Medicina 

Veterinária 

31 

AVICULTURA FAMILIAR- UMA 

PROPOSTA DE EXTENSÃO NO 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE 

LINDÓIA- SP. 

André Felipe Anunciato Franco 

de Camargo; Andressa 

Bragança da Silva; Grazielle de 

Cassia Cipriano; Jefferson de 

Oliveira Romano; Julia de 

Moraes Rocha; Micaela Castro 

de Carvalho; Margarete Del 

Bianchi 

 
 

Medicina 

Veterinária 

33 

DESINFETANTES E 

DESINFECÇÃO EM CLÍNICAS 

CIRÚRGICAS DE PEQUENOS 

ANIMAIS  

Beatriz Freitas; Beatriz Palandi 

Marchioretto ; Erasmo Pinto 

Cardoso Junior; Bruna de 

Cássia Damha;Letícia Barrios 

Gumieiro;  Matheus Augusto de 

Sales Oliveira;  Margarete Del 

Bianchi  

Medicina 

Veterinária 

37 

MANEJO E PROCESSO DE 

HIGIENIZAÇÃO EM HARAS 

Dayane Maglia de Chagas; 

Júlia Garcia Staut; João Pedro 

Flores; Joao Victor Beghini de 

Freitas; Margarete Del Bianchi 

 
 

Medicina 

Veterinária 

39 

DESINFETANTES E 

DESINFECÇÃO EM 

INSTALAÇÕES LEITEIRAS 

Kerulim Rita dos Reis; Milena 

Manzoli Rissato; Nicoly 

Peçanha Franco do Couto; 

Wilson Rian Barbosa de Sousa; 

Yllai Nagakura Aguiar; 

Margarete Del Bianchi 

 
 

Medicina 

Veterinária 

40 

ZEBRA FISH: MODELO 

BIOLOGICO NA 

EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 

Eduardo Fernandes Martins; 

Maria Carolina de Souza; 

Mikael Silva Souza; Margarete 

Del Bianchi  

Medicina 

Veterinária 

41 

HABRONEMOSE CUTÂNEA E 

PITIOSE: DIFERENCIAL CLÍNICO  

Julia de Moraes Rocha; Evely 

Aparecida Maia Souza; 

Fernanda Monteiro Luz 

Casalecchi 

 
 

Medicina 

Veterinária 

48 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO NA 

AVICULTURA DE CORTE  

Jennifer Nicoly Teixeira; 

Leandro Wesley De Souza; 

Marcos R. do Prado Rodrigues 

Junior; Michele Geronimo da 
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Silva; Milena Fantine Dutra 

Saia; Margarete Del Bianchi 
 

Curso Número Tema Pesquisadores 

Medicina 

Veterinária 

54 

LIMPEZA E DESINFEÇÃO EM 

CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES 

ANIMAIS  

Andrea Aparecida de Faria; 

Geise Cristina Costa;  Eliana 

Pereira de Melo Costa;   Lívia 

Mariano Buratin;   Nathalia da 

Silva Filomeno;   Wellison 

Oliveira Soares; Margarete Del 

Bianchi 

Medicina 

Veterinária 

55 

AMELOBLASTOMA 

ACANTOMATOSO EM CÃO: 

RELATO DE CASO 

Kaique Barbosa; Giuliana 

Brasil Croce 

Medicina 

Veterinária 

60 

BIOSSEGURIDADE EM 

INCUBATÓRIOS  

Maria Luz Casalecchi; Mariana 

Tessarini; Mariana Faria 

Manoel; Luiz Roberto Chirotto 

Filho; Sofia Dalvia Ferreira; 

Margarete Del Bianchi 

Medicina 

Veterinária 

61 

PROCESSOS DE CONTROLE DE 

MICRORGANISMOS EM 

AMBIENTE CIRURGICO 

HOSPITALAR VETERINÁRIO 

Bruno Marinelli Barbosa; 

Daniel Gonçalves Viana; Maria 

Eduarda Floriano Simões da 

Silva; Maria Eduarda Manguci; 

Wanessa Walkíria Waligura ; 

Margarete Del Bianchi 
 

Medicina 

Veterinária 

62 

DESINFETANTES E 

DESINFECÇÃO EM 

INSTALAÇÕES AMBULATORIAIS 

DE PEQUENO PORTE  

Ashylen Profeta de Almeida; 

Iasmim Vilela dos Santos 

Lopes; João Henrique 

Gonçalves da Cruz; Luis 

Othavio Silva de Carvalho; 

Maria Dara Fernandes da Silva; 

Maria Eduarda de Carvalho 

Menezello Cucolo ; Margarete 

Del Bianchi 

Medicina 

Veterinária 

63 

SARCÓIDE EM MUAR – RELATO 

DE CASO 

Adriely Marques Pereira; Ana 

Paula Silva; Danielli Pereira 

Nazário; Guilherme Magiolo 

Biazotto; Larissa Silva 

Alvarenga; Luiz Eduardo 

Benassi Ribeiro; Valdemar 

Losano Junior; Fernanda 

Monteiro da Luz Casalecchi 
 

Medicina 

Veterinária 

64 

DESINFETANTES E 

DESINFECÇÃO EM AVES DE 

POSTURA 

Brenda Regina Gerolin;Isadora 

Pelizer;Kallinny Perez de 

Moraes Portilho; Leticia 

Firmino Pinheiro; Renata de 

Souza Cury;Simone de Oliveira 

Rosa; Margarete Del Bianchi 
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Curso Número Tema Pesquisadores 

Medicina 

Veterinária 

65 

BIOSSEGURIDADE EM 

ABATEDOUROS/FRIGORÍFICOS 

DE AVES 

Mariana Faria Manoel, Luiz 

Roberto Chirotto Filho, Maria 

Luz Casalecchi, Mariana 

Tessarini, Sofia Dalvia Ferreira; 

Margarete Del Bianchi 

 
 

Medicina 

Veterinária 

66 

MÉTODOS E PRODUTOS 

UTILIZADOS PARA 

DESINFECÇÃO EM CANIS 

Alice Rodrigues de Sousa; 

Flavia Mangili Zerneri; Leticia 

de Almeida; Maria Fernanda 

Marcondes; Maria Laura 

Damas; Margarete Del Bianchi 
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Ciências Sociais Aplicadas 

Curso Número Tema Pesquisadores 

Administração 

135 

ESTUDO DO PERFIL DE 

INVESTIDORES DA 

PREVIDENCIA PRIVADA 

ABERTA EM UMA CORRETORA 

DE SEGUROS 

Tatiane Cristina de Oliveira 

Moi; Camila Moreira; Euzébio 

Beli 

Administração 

141 

O NEUROMARKETING E SUA 

RELAÇÃO COM A 

ADMINISTRAÇÃO 

Gabriel de Oliveira; Lafayete 

Coutinho de Rezende; Hygino 

Canhadas Belli 

Administração 

145 

A PADRONIZAÇÃO DO 

PROCESSO DE INVESTIMENTO 

DOS INVESTIDORES 

PINHALENSES Marcelo Ricetti; Euzébio Beli 

Administração 

146 

A IMPORTÂNCIA DO USO DAS 

MÍDIAS SOCIAIS COMO 

FERRAMENTA DE 

PUBLICIDADE PARA PEQUENAS 

E MICROEMPRESAS 

Dalila Rodrigues Ragazo; 

Larissa Fernanda dos Santos 

Antônio; Hygino Canhadas 

Belli 

Direito 

133 

ATUAÇÃO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE DE 

CONGONHAL/MG 

Adival Aparecido de Oliveira; 

Jéssica Emiliana Silva de Lira 

Direito 

134 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

CONFORME A TIPOLOGIA DE 

CAMERON E QUINN: ESTUDO 

DE CASO EM UMA INSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE ENSINO 

Luiz Ricardo de Moura 

Gissoni; Adival Aparecido de 

Oliveira; João Tadeu Gomes 

Direito 

148 

REGULAMENTAÇÃO DA 

DIFERENCIAÇÃO DE ALÍQUOTA 

DO ICMS 

Gabriel de Oliveira 

Scanavachi; Adival Aparecido 

de Oliveira 

Direito 

149 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO EM ALBERTINA, 

MINAS GERAIS 

Adival Aparecido de Oliveira; 

Luiz Ricardo de Moura 

Gissoni; Patrícia Della Torre 

de Oliveira. 
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Ciências da Saúde 

Curso Número Tema Pesquisadores 

Biomedicina 

72 

MONITORIA EM ANATOMIA 

HUMANA: IMPACTO NA 

FORMAÇÃO DISCENTE 

Israel Luiz Figueiredo Vicente; 

Lorenna Beatriz Tonietti 

Marcílio; Simone Ferreira 

Baitelo; Alessandra Oliveira 

Guimarães; Erica Ferraz 

Biomedicina 

79 

SÍFILIS: AGENTE CAUSADOR, 

TRANSMISSÃO, TIPOS, 

DIAGNÓSTICO, 

EPIDEMIOLOGIA E 

TRATAMENTO 

Brenda Raphaela Agustuni, 

Danila Rocha da Silva Turati, 

João Vitor Fachini, Livia Maria 

Landiva, Rafaela Bertucci 

Pereira, Inês Juliana Martorano 

Giardini 

Biomedicina 

80 

HIV E A RESISTÊNCIA A 

MEDICAMENTOS 

Ana Júlia do Prado; Gabriel 

Diniz; Israel Luiz Figueiredo 

Vicente; Karina Belizário; José 

Sobreiro Júnior; Profª. Dr. 

Daniela Peixoto Ferro do Prado 

Educação 

Física 

83 

PERFIL NUTRICIONAL DE 

ESCOLARES DO SEXO 

FEMININO DA ZONA RURAL E 

URBANA 

Taike Rafael Lopes da Silva; 

Caique Schionato Navarro; 

Thiago Peron; Matheus de Paula 

Elias; Valentina Salmasso; 

Henrique Miguel; Marcelo 

Francisco Rodrigues 

Educação 

Física 

85 

JOGO E PEDAGOGIA DO 

ESPORTE: VOLEIBOL SOB A 

ÓTICA PEDAGÓGICA 

Luis Felipe Rosa Sousa; Pedro 

Aparecido de Lima; Felipe 

Timporine; Henrique Miguel; 

Marcelo Francisco Rodrigues 

Educação 

Física 

89 

ANÁLISE DE QUANTIDADE DE 

REPETIÇÃO IDEAL PARA 

HIPERTROFIA  

Luiz Ferreira Neto, Rafael 

Mascarenhas, Breno A. 

Dourado Martins, Gabriel 

Alberti, Henrique Miguel, 

Marcelo Rodrigues. 

Enfermagem 

92 

DOENÇA RENAL EM 

PACIENTES COM DIABETES 

MELLITUS: PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS 

Aline Moreira Barbosa; Ana 

Carolina Alves Pereira Jorge; 

Brayan Fulaneto Rinco; Bruno 

Sossai Neto; Sandra Paula 

Ferreira Corsi; Siomara 

Aparecida Aurieme Felipeti; 

Erica Ferraz  
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Curso Número Tema Pesquisadores 

Enfermagem 

94 

PERFIL DOS PORTADORES DE 

ESTOMAS DE ELIMINAÇÕES DE 

UM MUNICÍPIO DO INTERIOR 

PAULISTA 

Gisele Acerra Biondo 

Pietrafessa; Eliana Anunciato 

Franco de Camargo; Gabriela 

Beatriz Rosa ;  Nathalia Helena 

Caetano Brizante; Rafael 

Antonio Servieri Risso. 

Enfermagem 

95 

REPERCUSSÃO DO DIABETES 

GESTACIONAL 

Leticia Borges Ribeiro; Jessica 

Maria de Souza; Pâmela Heloisa 

Oliveira Cândido; Wellington 

de Oliveira Romano; Fernanda 

Abdala Bacelli; Claudete Alauk 

de Campos; Vânia Jociane 

Carvalho da Cunha; Gisele 

Acerra Biondo Pietrafesa 

Nutrição 

102 

AVALIAÇÃO DE ESCORE DE 

RISCO PARA DESENVOLVER 

DIABETES MELLITUS EM 

UNIVERSITÁRIOS DO 

UNIPINHAL 

Giulia Penteado Florezi, Larissa 

Lunga  David, Stephanie 

Fernanda Ramos Bertoldo, 

Juliana Vilani, Mayára  dos 

Santos, Suelen Faria Lopes, 

João Antônio Burza Moreira, 

Doany dos Santos Ramos, 

Rosemeire Dejavitte, Mariana 

Ferreira Oliveira Alveti. 

 

Educação 

Curso Número Tema Pesquisadores 

História 

103 

O PROTAGONISMO DAS 

MULHERES ACERCA DA LUTA 

PELO DIREITO AO DIVÓRCIO NO 

BRASIL 

Aluna: Graziela Benatti Vieira; 

Orientadora: Dra. Samantha 

Lodi-Corrêa 

História 

104 

O DISCURSO DE 

NATURALIZAÇÃO DA 

MISOGINIA E INFERIORIDADE 

DA MULHER NA OBRA MALLEUS 

MALEFICARUM.  Leonardo Crispim dos Santos 

História 

105 

ANDRADAS: MEMÓRIAS DE UM 

PASSADO ESQUECIDO 

Raquel Teixeira, Felipe Beltran 

Katz (orientador) 

História 

106 

CIDADANIA E DIREITOS 

POLÍTICOS NA PRIMEIRA 

REPÚBLICA, ESTUDO DE CASOS 

EM ESPÍRITO SANTO DO PINHAL Leandro Inácio; Valéria Torres 

História 

107 POR QUE SE ELEGEM UM MITO 

Maria Regina Andrade Lucas; 

Orientador prof. Dr. Felipe 

Beltran Kats  
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Curso Número Tema Pesquisadores 

História 

108 

A MARGINALIZAÇÃO DOS 

NEGROS RECÉM-LIBERTOS NO 

RIO DE JANEIRO: UMA 

TRAJETÓRIA LITERÁRIA 

Vitor Paschoini Cavinati; Valéria 

Torres 

História 

109 

PERÍODO REGENCIAL E A 

REVOLTA DOS MALÊS: A 

IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO 

DO ESTUDO DOS MALÊS NO 

ENSINO FUNDAMENTAL – 

SÉRIES FINAIS. 

Luis Henrique Pereira del Judice; 

Valéria Torres 

História 

110 

O TERRORISMO NUCLEAR 

REPRESENTADO NO MANGÁ 

HADASHI NO GEN 

Wellington Alves Conceição; 

Fabio Cornagliotti De Moraes 

 

 

 

 

História 

111 ESTAÇÃO MEMÓRIA 

Ademir Alves da Silva; Camila 

Tonieti Elias; Carolina Couto 

de Carvalho; Gustavo Rosa; 

João Guilherme Cabral; Larissa 

Helena da Silva; Victoria 

Pazine; Pedro Henrique 

Carvalho; Renan Felipe 

Camargo Ferreira; Marcelo 

Constantino; Saulo Benedetti  

História 

112 

CONCILIO VATICANO II SÉCULO 

XX CONFLITOS E MODERNIDADE 

Wendel dos Reis Brunório; 

Valéria Torres 

História 

113 

O AGRO ENSINO, DURANTE A 

DITADURA CIVIL-MILITAR, NA 

PINHAL DA DÉCADA DE 60 

Pedro Henrique Menegoli 

Tamaso 

História 

114 

PRESERVAR PARA PERMANECER: 

CATALOGAÇÃO DO ACERVO 

HISTÓRICO DO MUSEU DR. 

ABELARDO VERGUEIRO CÉSAR  

Angelo Gregory Vicente de 

Sousa; Sueslane Alves 

Possidonio; Marla Victória dos 

Reis Machado; Divina Cândido; 

Lázaro Miguel Zucherato Rosa; 

Gabriela Fernanda Onofre de 

Abreu; Valéria Aparecida 

Rocha Torres; Kaike Santos 

Salim; Marcela Flaviana 

Vichiesse da Costa 

História 

115 

O SUICÍDIO NA POPULAÇÃO 

PINHALENSE: VISÕES 

ENTRECRUZADAS 

Gabriel Henrique Martins 

Pancrácio  

História 

130 

MULHERES ARTISTAS DO 

RENASCIMENTO: ANTONIETTA 

TAMBÉM FALA 

Ellen dos Santos; Samantha 

Lodi  
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Curso Número Tema Pesquisadores 

História 

172 

DE RAUL A PAULO: UMA ANÁLISE 

DA CONTRACULTURA MUSICAL 

DAS DÉCADAS DE 1970 – 1980 

Danilo Victor Ferreira, 

Samantha Lodi-Corrêa 

Pedagogia 

116 

ADAPTAÇÃO ESCOLAR: A 

IMPORTÂNCIA   DO 

ACOLHIMENTO HUMANIZADO NO 

ENSINO INFANTIL 

Agatha Camilo Diniz; Sylvia 

Camilo Ramalho 

Pedagogia 

117 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA NO CONTEXTO DO 

APRENDIZADO ESCOLAR 

Beatriz Parizi Marteli; Eliana 

Anunciato Franco de Camargo 

Pedagogia 

118 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA 

ESCOLA 

Pollyana Silva de Souza; Lucas 

Buzeli de Souza  

Pedagogia 

119 

GÊNERO E DIVERSIDADE 

SEXUAL: A VIVÊNCIA NA 

ESCOLA 

Jessyca Gonçalves Jardim; 

Lucas Buzeli de Souza  

Pedagogia 

120 

A IMPORTÂNCIA DO 

DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS 

ANOS INICIAIS 

Pamela Rodrigues Corrêa; 

Lucas Buzeli de Souza  

Pedagogia 

121 

DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM: A INCLUSÃO DE 

ALUNOS COM SÍNDROME DE 

TOURETTE 

Daniela da Silva Chiorato; 

Eliana Anunciato Franco de 

Camargo 

Pedagogia 

122 

A IMPORTANCIA DA LEITURA 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

ALUNO NA EUCAÇÃO INFANTIL Letícia Belani; Solange Izidoro  

Pedagogia 

123 

MÚSICA COMO RECURSO 

ALFABETIZADOR PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Gabrielli Pedro Mormito ; 

Simone Jorge Gonçalves  

Pedagogia 

124 

A IMPORTÂNCIA DA ADAPTAÇÃO 

DE ATIVIDADES PARA ALUNO 

COM AUTISMO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Juliana Aparecida de 

Mendonça; Simone Jorge 

Gonçalves 

Pedagogia 

125 

A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO NA 

FORMAÇÃO DO PEDAGOGO 

Crisloriane Cristina de Souza 

Parreira; Simone Jorge 

Gonçalves. 

Pedagogia 

126 

METODOLOGIAS ATIVAS NA 

EDUCAÇÃO 4.0: A CULTURA 

MAKER COMO INSTRUMENTO 

PARA A AUTONOMIA E 

PROTAGONISMO ESTUDANTIL 

Stephanie Trevizan dos Santos; 

José Eymard da Silva 
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Curso Número Tema Pesquisadores 

Pedagogia 

127 

A ATUAÇÃO DA ESTAGIÁRIA NO 

DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO 

DO ALUNO COM TRANSTORNO 

DO ESPECTRO AUTISTA 

Leticia Ribeiro Carbinatto; 

Sylvia Camilo Ramalho 

Pedagogia 

128 

EDUCAÇÃO HUMANIZADORA NA 

FORMAÇÃO DO ALUNO  

Beatriz Netto Picolomini; 

Sylvia Camilo Ramalho  

Pedagogia 

129 

EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA 

ALUNOS COM PARALISIA 

CEREBRAL 

Maria Polyane Faria Argentini; 

Sylvia Camilo Ramalho 

Pedagogia 

131 

A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

COMO INSTRUMENTO DE 

INCLUSÃO SOCIAL  

Jacqueline Correzolla De 

Oliveira  

Pedagogia 

132 

RELAÇÕES AFETIVAS NO 

AMBIENTE ESCOLAR DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL: A 

IMPORTÂNCIA DO AFETO ENTRE 

PROFESSOR E ALUNO 

Loraine Leite Camilo; Eliana 

Anunciato Franco de Camargo 

Letras 

167 

A REDAÇÃO DO ENEM E O “SÃO 

PAULO FAZ ESCOLA”: UMA 

ANÁLISE DO MATERIAL DE 

LÍNGUA PORTUGUESA DO 3º ANO 

DO ENSINO MÉDIO  

Paulo César Ricci Romão; 

Yasmin Silvia Fini 

Letras 

168 

ANÁLISE DE OBRA E UM 

RECORTE DA COLONIZAÇÃO: 

DUAS VIAGENS AO BRASIL DO 

AUTOR HANS STADEN Samira de Freitas Carvalho 

Letras 

169 

A SUPERVALORIZAÇÃO ESTÉTICA 

EM O RETRATO DE DORIAN 

GRAY, DE OSCAR WILDE 

Mariana Helena Moriconi; Ana 

Paula Vieira & Thiago de 

Souza Bittencourt Rodrigues 

Letras 

170 

RPG'S E SUA INFLÊNCIA NA 

EDUCAÇÃO Alyson Roberto Piccoli 

Letras 

173 

A VOZ DO SILÊNCIO: UMA 

REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE 

CULTURAL E SOCIAL DA 

COMUNIDADE SURDA POR MEIO 

DA DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E 

CINEMATOGRÁFICA. 

Adrielly Aparecida Ferraz Rici; 

Victor Hugo Scanavachi Dias 
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HALL DO BLOCO E, SEGUNDO ANDAR 

 

Engenharias  

19:30h 

Curso Número Tema Pesquisadores 

Engenharia 

de 

Computação 

e Engenharia 

Mecatrônica 153 

ORIGEM – DESENVOLVIMENTO 

DE UM SOFTWARE PARA 

CÁLCULOS DE MECANIZAÇÃO 

AGRÍCOLA 

Luan Giovani Santos de 

Almeida; Gleidson Juliacci 

Patto. 

Engenharia 

de 

Computação 

e Engenharia 

Mecatrônica 157 

PROTÓTIPO DE UM SISTEMA 

PARA SEPARAÇÃO 

AUTOMÁTICA DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS 

Gustavo Vieira Alves de 

Oliveira; Rafael Henrique 

Gonçalves; Jean Antonie de 

Almeida Vieira 

Engenharia 

de 

Computação 

e Engenharia 

Mecatrônica 158 

COMPACTADOR MECÂNICO 

PARA LATAS DE ALUMÍNIO 

Leandro Donizete Luciani; 

Daniel Fernandes Dovigo; 

Mauro José Evangelista 

Engenharia 

de 

Computação 

e Engenharia 

Mecatrônica 11 

SISTEMA DE CONTROLE E 

MONITORAMENTO DE UMA 

ESTUFA VIA APLICATIVO 

MÓVEL BASEADO EM INTERNET 

DAS COISAS 

Gustavo do Prado Ferreira dos 

Santos; Jean Antoine de 

Almeida Vieira  

21:00h 

Curso Número Tema Pesquisadores 

Engenharia 

de 

Computação 

e Engenharia 

Mecatrônica 

162 

MONITORAÇÃO DE PREÇOS 

DE PRODUTOS ALERTANDO 

USUARIO VIA MENSAGEM NO 

WHATSAPP CONFORME 

PRODUTO INFORMADO 

ESTEJA EM PROMOÇÃO, 

UTILIZANDO GOLANG. 

Antonio de Padua Junior Ribeiro 

da Costa; Jean Antonie de 

Almeida Vieira 
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TRABALHOS APRESENTADOS 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária 
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A IMPORTÂNCIA DA CASTRAÇÃO E O CONTROLE DE ENDO E 

ECTOPARASITAS 

Agatha Pereira Leite; Ana Beatriz Cantos; Caio Henrique Ferreira de Lima; Gabriel 

Marcussi; Thais Agucci; Yasmin Alves da Silva; Georgiana Savia Brito Aires; Nilton 

Abreu Zanco 

yasmin.alves2405@hotmail.com  

 

Curso de Medicina Veterinária, UniPinhal  

Ciências Agrárias 

 

Trata-se de um trabalho de extensão acadêmica, proposto para os alunos do Curso de 

Medicina Veterinária, primeiro nível do ano de 2022, cujo objetivo foi o de contribuir 

para a construção da Cartilha intitulada de “Guarda responsável: cuidados com os animais 

domésticos”. Foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico e pesquisas na 

internet. Teve seu conteúdo reduzido e adaptado para uma linguagem de entendimento 

popular, uma vez que a etapa seguinte é a de torná-lo público em eventos na comunidade 

pinhalense e regional. O tema desenvolvido foi “A importância da castração e o controle 

de endo e ectoparasitas”. A castração é um procedimento cirúrgico feito em animais 

domésticos para impedir que eles se reproduzam sem controle. Além disso, a castração 

traz inúmeros benefícios para saúde do animal. O cio gera um grande estresse para os 

animais domésticos não castrados. O instinto desses animais (cães e gatos) faz com que 

neste período eles sintam uma vontade incontrolável de cruzar. Neste estado, o animal 

pode fugir, se envolver em brigas e voltar para casa machucado ou não voltar. Então para 

o animal doméstico que não é criado para reprodução, a castração é o ideal, pois evita 

ninhadas indesejadas, fugas, brigas e problemas de saúde. A aproximação dos animais de 

companhia aos seus tutores, observada nos últimos anos, reforça a necessidade do 

conhecimento das zoonoses, assunto abordado tanto pela medicina humana quanto pela 

medicina veterinária e, que traz à luz a necessidade do conhecimento das principais 

medidas terapêuticas e profiláticas das parasitoses nos animais de companhia, aqui com 

destaque para os cães e gatos.  

 

Palavras-chave: parasitose; controle populacional; doenças; zoonoses. 
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A IMPORTÂNCIA DAS CONSULTAS COM MÉDICO VETERINÁRIO 

Dayane Maglia De Chagas; Jennifer Verônica Prado dos Santos Abreu; João Pedro 

Flores; João Vitor Beghini de Freitas; Júlia Garcia Staut; Michele Gerônimo da Silva; 

Georgiana Savia Brito Aires; Nilton Abreu Zanco 

stautgarciajulia01@gmail.com 

 

Curso de Medicina Veterinária, UniPinhal  

Ciências Agrárias 

 

Trata-se de um trabalho de extensão acadêmica, proposto para os alunos do Curso de 

Medicina Veterinária, primeiro nível do ano de 2022, cujo objetivo foi o de contribuir 

para a construção da Cartilha intitulada de “Guarda responsável: cuidados com os animais 

domésticos”. Foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico e pesquisas na 

internet. Teve seu conteúdo reduzido e adaptado para uma linguagem de entendimento 

popular, uma vez que a etapa seguinte é o de torná-lo público em eventos na comunidade 

pinhalense e regional. O tema desenvolvido foi: “A Importância das consultas com 

Médico Veterinário”. O referido trabalho se propôs a demonstrar, dentro de uma 

linguagem acessível, a importância de ter cuidados preventivos com os animais que estão 

sobre tutela de uma família. Procurou abordar as melhores formas de cuidar dos cães e 

gatos de estimação, sensibilizando os tutores a buscarem orientação adequada e 

demonstrando a importância de realizar visitas preventivas ao médico veterinário para 

orientação do melhor manejo, centrando atender as necessidades físicas, nutricionais e 

ambientais dos animais e, especialmente, prevenindo doenças e sua transmissão a 

comunidade. Buscou-se também levar orientações sobre vacinação e vermifugação., 

evitando a proliferação de parasitas e vermes, como medidas que garantem saúde e bem 

estar dos animais.  Julgamos altamente relevante levar informações sobre este assunto 

para comunidade externa e interna. Entendemos que, por meio do conhecimento dos 

assuntos vinculados aos cuidados para com os animais, seja possível melhorar a qualidade 

de vida e o bem estar deles. 

 

Palavras-chave: cães; gatos; saúde pública; saúde animal; prevenção. 

 

  

mailto:stautgarciajulia01@gmail.com


 

58 

 

A IMPORTÂNCIA DE UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA 

Beatriz de Almeida Lima; Lara dos Santos Gonçalves; Maria Flávia de Paula Ferreira; 

Matheus Peternela; Pietra Zucato; Vitória Zamboim; Yllai  Nagakura Aguiar; Georgiana 

Savia Brito Aires; Nilton Abreu Zanco 

zamboimvitoria2@gmail.com 

  

Curso de Medicina Veterinária, UniPinhal  

Ciências Agrárias 

 

Trata-se de um trabalho de extensão acadêmica, proposto para os alunos do Curso de 

Medicina Veterinária, primeiro nível do ano de 2022, cujo objetivo foi o de contribuir 

para a construção da Cartilha intitulada de “Guarda responsável: cuidados com os animais 

domésticos”. Foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico e pesquisas na 

internet. Teve seu conteúdo reduzido e adaptado para uma linguagem de entendimento 

popular, uma vez que a etapa seguinte é a de torná-lo público em eventos na comunidade 

pinhalense e regional. O tema desenvolvido foi “A importância de uma alimentação 

equilibrada”. Sabe-se que a saúde e a rentabilidade de um animal estão intimamente 

ligadas à sua alimentação. Quanto melhor for a sua nutrição, balanceada e com todos os 

ingredientes necessários ao seu metabolismo, mais saudáveis e produtivos serão esses 

animais. A composição da ração utilizada tem grande influência no desempenho da 

criação. A digestão de animais é diferente dos seres humanos, as “comidas humanas” 

podem provocar indigestão, intoxicação e outros problemas de saúde. Cada animal 

precisa de uma alimentação adequada para suprir a necessidade de nutrientes que o seu 

organismo necessita, por exemplo, os gatos são carnívoros e dependem de um maior 

consumo de proteínas de origem animal. A alimentação dos cachorros também deve 

contar com proteína animal, suas necessidades são menores, quando comparadas às dos 

felinos, porém os cães conseguem metabolizar carboidratos com mais facilidade. 

Julgamos altamente relevante levar informações sobre este assunto para comunidade 

externa e interna. Entendemos que, por meio do conhecimento dos assuntos vinculados 

aos cuidados para com os animais, seja possível melhorar a qualidade de vida e o bem-

estar deles. 

 

Palavras-chave: nutrição; saúde; qualidade de vida; guarda responsável. 
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A SUBSTITUIÇÃO DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO NA COSMETOLOGIA 

Adriely Marques Pereira; Danielli Pereira Nazário; Larissa Silva Alvarenga; Giovana 

Almeida Pereira; Margarete Del Bianchi 

magye@unipinhal.edu.br 

 

Curso de Medicina Veterinária, UniPinhal 

Ciências Agrárias  

 

Dentre os diversos assuntos que podem ser abordados pela ciência, a experimentação 

animal é um tópico polêmico que vem sendo discutido ao longo dos anos. O uso de 

animais em testes cosméticos tem chamado mais atenção nos últimos anos, com o 

aumento da criação de organizações não governamentais (ONGs) de proteção animal e o 

surgimento do movimento cruelty free. Assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar 

um levantamento bibliográfico em plataformas de pesquisa como Google Acadêmico e 

Scielo, utilizando-se os descritores: experimentação animal, cosméticos, pesquisa, 

métodos alternativos. Verificou-se que a cosmetologia é a ciência que estuda os produtos 

cosméticos e suas aplicações. Embora provoquem conflitos entre as sociedades protetoras 

dos animais e a comunidade científica, os testes em animais seguem sendo executados, 

nesta área nos dias atuais. A discussão vai muito além da ética, envolvendo 

questionamentos quanto ao fato de se esses métodos realmente funcionam e se são 

necessários No entanto, métodos alternativos tem sido propostos como modelos 

matemáticos ou computacionais; técnicas físico-químicas; técnicas in vitro e até mesmo 

em voluntários humanos. Geralmente esses testes não são realizados de maneira isolada, 

é feita uma bateria de testes que, em conjunto, determinam a segurança de uma dada 

substância. Assim, pode-se concluir que os ensaios biológicos ainda são essenciais na 

avaliação da segurança de produtos cosméticos, usados de forma contínua e prolongada 

pelos consumidores, uma vez que novos cosméticos e produtos de higiene pessoal são 

lançados todos os anos no mercado. Para a pesquisa de desenvolvimento em cosméticos, 

existem várias alternativas validadas para diminuir ou até mesmo eliminar o uso de 

animais, dependendo da complexidade da nova molécula apresentada, sendo uma 

tendência do ponto de vista da indústria cosmetológica.  
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A soja (Glycine max L.) pode ser considerada um dos grãos mais importantes no Brasil e 

no mundo. A inoculação de bactérias fixadoras de nitrogênio, Bradyrhizobium, em soja é 

uma prática de baixo custo, e de grandes resultados, que vem sendo empregada no Brasil 

e é uma das tecnologias responsáveis pelo sucesso da cultura no país. A introdução de 

ácidos húmicos e fúlvicos e de aminoácidos beneficia o enraizamento e a produtividade 

das plantas. O objetivo do trabalho foi verificar a influência dos ácidos húmicos, fúlvicos 

e aminoácidos (aplicados no sulco de plantio) associados à inoculação de sementes com 

Bradyrhizobium, na nodulação e produtividade das plantas, expressas por massa de 100 

grãos e de total de grãos. O ensaio foi realizado no Campo Experimental do UniPinhal, 

instalado em blocos ao acaso, 4 repetições e 5 tratamentos, envolvendo o emprego de 

ácidos húmicos e fúlvicos e deles associado a aminoácidos, em duas diferentes doses. 

Avaliaram-se número de nódulos ativos no florescimento, massa de 100 grãos e 

produtividade. Ao final procedeu-se a análise econômica dos dados de produtividade. Os 

resultados foram tratados pela análise de variância e teste de Tukey a 5%, para 

comparação das médias. Apenas a nodulação foi beneficiada estatisticamente, com 

destaque para o uso de aminoácidos e ácidos húmicos e fúlvicos. O estudo econômico, 

porém, revelou que o emprego somente de ácidos húmicos e fúlvicos, na dose de 2 L ha-

1 , mostrou-se o mais favorável. Pode-se conclui que: a inclusão de ácidos húmicos e 

fúlvicos (740 ml ha-1) favoreceu a nodulação e que os tratamentos não beneficiaram 

estatisticamente a produtividade. Porém, a análise dos resultados econômicos evidenciou 

que o uso de ácidos húmicos e fúlvicos, na forma empregada, na dose de 740 ml ha-1 

mostrou-se interessante. Os resultados foram promissores e o tema merece novos estudos. 
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Trata-se de um trabalho de extensão acadêmica, proposto para os alunos do Curso de 

Medicina Veterinária, primeiro nível do ano de 2022, cujo objetivo foi o de contribuir 

para a construção da Cartilha intitulada de “Guarda responsável: cuidados com os animais 

domésticos”. Foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico e pesquisas na 

internet. Teve seu conteúdo reduzido e adaptado para uma linguagem de entendimento 

popular, uma vez que a etapa seguinte é a de torná-lo público em eventos na comunidade 

pinhalense e regional. Quando ouvimos dizer que o que vale é a intenção de amparar, 

cuidar e proteger, mas nem sempre é assim. Algumas pessoas perdem o controle e de 

protetores acabam tornando-se opressores na tentativa de ajudar os animais que precisam 

de ajuda. O que é um acumulador de animais? É aquele que mantém em casa mais animais 

do que tem condições de cuidar, em um ambiente superlotado e inadequado, com estresse 

constante e, na maioria das vezes, com fome e expostos às doenças, além de confinados 

em condições insalubres. Julgamos altamente relevante levar informações sobre este 

assunto para comunidade externa e interna. Entendemos que, por meio do conhecimento 

dos assuntos vinculados aos cuidados para com os animais, seja possível melhorar a 

qualidade de vida e o bem-estar deles. 
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Trata-se de um trabalho de extensão acadêmica, proposto para os alunos do Curso de 

Medicina Veterinária, primeiro nível do ano de 2022, cujo objetivo foi o de contribuir 

para a construção da Cartilha intitulada de “Guarda responsável: cuidados com os animais 

domésticos”. Foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico e pesquisas na 

internet. Teve seu conteúdo reduzido e adaptado para uma linguagem de entendimento 

popular, uma vez que a etapa seguinte é a de torná-lo público em eventos na comunidade 

pinhalense e regional. O tema desenvolvido foi: “Adestramento básico de cães e gatos, 

possíveis de serem realizados pelos tutores”. Desde o passado, cães e gatos exercem 

muitas funções, sendo vistos como símbolos de status, membros da família, companhia, 

cães de resgate entre outros. Tendo em vista que nenhum animal de estimação é igual, no 

processo de adestramento, é necessário considerar o que se espera dele na rotina e no 

ciclo familiar. Os gatos possuem temperamento, personalidade e reações diferentes dos 

cães. Como a convivência com humanos demorou mais a acontecer, os gatos têm maior 

tendência de seguir seus próprios instintos e possuem hábitos independentes, por isso, 

podem demorar mais a responder aos comandos ou mesmo não se interessarem. Já os 

cachorros são animais que começaram a ser domesticados há muito tempo, então, hoje 

possuem uma predisposição maior a responder bem ao adestramento. Os cães podem ser 

adestrados em qualquer idade, mas nos gatos o ideal é começar quando ainda são filhotes. 

Para ambos, a melhor forma de adestrar é com reforços positivos, ou seja, oferecendo 

sempre recompensas. Julgamos altamente relevante levar informações sobre este assunto 

para comunidade externa e interna. Entendemos que, por meio do conhecimento dos 

assuntos vinculados aos cuidados com os animais, seja possível melhorar a qualidade de 

vida e o bem-estar deles. 

 

Palavras-chave: animal; tutor; rotina. 

  

mailto:valiosoboi@gmail.com


 

63 

 

ADUBAÇÃO MINERAL E ORGANOMINERAL EM COBERTURA E 

PROTETOR SOLAR EM FEIJOEIRO 

Luan Gonçalves Vicentini: Nilva Teresinha Teixeira 

luangoncalves1487@gmail.com 

 

Curso de Engenharia Agronômica, UniPinhal 

Ciências Agrárias 

 

O feijão é de grande importância na economia do Brasil, um dos maiores produtores e 

consumidor do referido alimento, que é tradicional na mesa do brasileiro. Dentre as 

técnicas adotadas no cultivo do feijoeiro se destaca a adubação, que é fundamental para 

se alcançar altas produtividades. Entre as formas de fertilização estão a mineral, a 

orgânica exclusiva e a organomineral, sendo que a última vem proporcionando ótimos 

resultados no campo. Com as mudanças climáticas surgiu no mercado os protetores 

solares e são escassas as pesquisas publicadas sobre o seu uso. Assim, o objetivo do 

estudo é avaliar o desenvolvimento e produtividade do feijoeiro (Phaseolus vulgaris L) 

cv Pérola adubado, em cobertura, com fertilizantes minerais e organominerais e com 

inclusão de protetor solar. O ensaio foi conduzido no Campo Experimental do Curso de 

Engenharia Agronômica do UniPinhal, com 4 repetições e 5 tratamentos: 1. Controle; 2. 

Adubação de plantio mineral e cobertura com o adubo mineral NPK ;20-00-20; 3. 

Adubação de plantio mineral e cobertura com o organomineral NPK 10-03-10; 4. 

Adubação de plantio mineral e cobertura com o adubo mineral NPK ;20-00-20 e protetor 

solar; 5. Adubação de plantio mineral e cobertura como o organomineral NPK 10-03-10 

e protetor solar. Cada parcela constou de 4 linhas espaçadas de 0,5 m e as avaliações 

foram realizadas na parte central de cada parcela aos 30 e 45 dias constado de altura de 

plantas e na colheita produtividade, através de massa de grãos e de 100 grãos, na área útil 

de cada parcela. Todos os dados foram tratados estatisticamente, através da análise de 

variância e teste de Tukey, para comparação das médias. Os resultados obtidos 

permitiram as seguintes conclusões, válidas para as condições experimentais: adubação 

em cobertura mostrou-se fundamental para o desenvolvimento inicial das plantas, 

avaliadas pela altura e na massa de grãos e de 100 grãos; a adubação em cobertura 

organomineral, apesar de semelhança estatística, mostrou tendência a superioridade em 

relação a adubação somente mineral; o protetor solar mostrou-se eficiente, principalmente 

quando associado à cobertura exclusiva mineral; apesar da cobertura com organomineral 

mostrar tendência de superioridade em relação ao mineral os dados econômicos 

indicaram a inviabilidade do seu uso, devido a relação custo benefício. 
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O ameloblastoma acantomatoso, tumor odontogênico, é proveniente de resquícios e 

desenvolvimento dentário e sua origem pode ser a partir do epitélio gengival ou 

intraósseo. Macroscopicamente, a neoplasia se apresenta como massa gengival exofítica, 

de aspecto irregular, que pode acometer ambos os lados da arcada dentária, com 

preferência pela região rostral da mandíbula. Microscopicamente, o Ameloblastoma é 

composto pela proliferação do epitélio odontogênico que se apresenta em lâminas sólidas, 

nódulos ou cordões de acantócitos que anastomosam no estroma proliferado e são 

delimitados por fileira de células dispostas em paliçada, com núcleos redondos a ovais e 

quantidade de citoplasma moderada. O presente trabalho objetivou relatar o caso de uma 

cadela da raça Basset Hound, 13 anos, com nódulo gengival, identificado durante 

tartarectomia, diagnosticada com Ameloblastoma Acantomatoso pelo Laboratório de 

Anatomia Patológica do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal – 

UniPinhal. 
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A avicultura familiar ou colonial é uma presença constante junto ao produtor rural, com 

objetivo de produção sustentável de proteína animal na forma de carne ou ovos. O 

presente trabalho tem como objetivo, uma análise de proposta de melhorias de processos 

de avicultura colonial em uma propriedade rural. Para tanto foi realizada uma revisão 

bibliográfica sobre avicultura familiar, em site de busca Google Acadêmico, utilizando-

se os descritores: avicultura familiar, bem-estar animal, produção de aves. Também foi 

realizada uma visita técnica em uma propriedade rural no município de Itapira/SP, para 

avaliação e levantamento de propostas de melhorias. Verificou-se que a propriedade 

apresenta receita predominantemente derivada do cultivo de milho para grão e silagem e 

de gramíneas para fenação, com criação de aves no estilo colonial para corte e postura. 

Foi observado que a propriedade contempla uma criação de 400 animais, com 10 galos e 

as demais galinhas, de várias idades. As instalações são rústicas, com abrigos 

inapropriados, falta de segurança, integridade física e sanidade para com os bebedouros 

e comedouros, assim como práticas inadequadas de armazenamento de alimentos. Para 

melhoria da produtividade foram propostos métodos de criação que visam melhorias de 

processo com base em organização de estruturas de abrigo, proporção macho:femea, 

entendendo os diferentes tipos de criação de aves (para corte e postura) e contribuindo 

para a segurança e bem-estar desses animais, intensificação de limpezas dos bebedouros, 

comedouros e das próprias instalações para criação mencionadas anteriormente, 

propondo esquemas de biosseguridade para o controle de patógenos, como também 

procedimentos adequados de armazenamento de alimentos no intuito de impedir que os 

mesmos sejam contaminados por insumos e fitofármacos ou sofram qualquer tipo de dano 

por parte de pragas de armazenagem, frisando sempre que todas as recomendações visam 

estar ao alcance e serem economicamente viáveis ao produtor. 
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A criação colonial de frangos tem se mostrado como um meio rentável para o pequeno 

produtor rural, uma vez que o manejo não exige grandes investimentos e espaço. Nesse 

contexto, em busca de experiência profissional, foi realizada uma revisão bibliográfica 

em sites de busca como Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se os descritores 

produção avícola; sanidade avícola; avicultura familiar; criação de frangos e uma visita 

técnica, como estudo de meio, em uma propriedade rural do município de Monte Sião - 

MG, a qual permitiu, na prática, comparar os dados de literatura sobre as recomendações 

da avicultura colonial e a; vivência na propriedade rural estudada, verificou-se um plantel 

e 70 aves, criadas em sistema rustico, alimentação a base de milho, sem medidas sanitárias 

profiláticas. Perante o que foi visto na visita, discutiu-se uma proposta de melhoria para 

a propriedade visitada, já que muitas das atribuições que o padrão de criação colonial 

avícola recomenda, não se aplicava ao local. Portanto, concluiu-se que apesar das 

informações sobre avicultura colonial exista há tempos, nem todos os produtores rurais 

seguem ou não tiveram acesso às mesmas, o que torna a importância do trabalho de 

extensão, um veículo para a otimização da produção animal dentro dos aspectos 

sanitários, de bem estar animal e de segurança alimentar.  
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A criação de aves em sítios é uma fonte proteica acessível e com seguridade alimentar, 

contribuindo como uma fonte de renda familiar. Objetivo do presente trabalho foi 

verificar em um estudo de meio, a Avicultura Familiar em uma propriedade rural, levantar 

dados e propor melhorias em atividades de criação de aves coloniais, para contribuição 

da renda familiar do pequeno produtor. Foi realizado um levantamento bibliográfico em 

plataformas de pesquisa como Google Acadêmico e Scielo e uma visita técnica a uma 

propriedade rural, com criação colonial de aves, no município de Mogi Guaçu-SP. 

Verificou-se, como perfil da propriedade uma área de 3,1 hectare, as aves usadas para 

consumo próprio e raramente para venda de ovos. O plantel é de animais da raça Índia, 

com 10 galinhas adultas, 7 frangas, 15 pintinhos e 2 galos, na faixa etária de 1,5 anos. As 

aves; criadas soltas, contando com galinheiro com a estrutura de alvenaria, paredes; 

ripadas de madeira, telhas de barro e chão de terra, medindo 4x4 m, com caixas para 

posturas, onde são mantidas durante a noite. Pode-se verificar que o perfil do produtor é 

a produção de animais soltos sem mecanização e estratégias de criação, como controle de 

lotes, nascimento e proteção dos pintinhos nos primeiros dias, considerada produção de 

baixo custo e pouca acessibilidade. Como proposta de melhorias, pode-se orientar a 

organização das instalações para facilitar o manejo e acesso dos animais em poleiros e 

ninhos, eficaz contra predadores e chuva, manter ambiente; limpo e higienizado para 

evitar doenças indesejadas, aderir ao uso de cama no chão e ninho, alimentação adequada 

e balanceada para cada fase de crescimento. Assim, pode-se concluir que a avicultura 

colonial é uma realidade junto ao pequeno produtor rural e propostas de melhorias podem 

auxiliar na renda familiar e na segurança alimentar.  
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O Brasil é um dos países que mais consome carne de frango, tanto pela disponibilidade 

do produto como sua exportação, contendo uma grande importância na alimentação do 

dia a dia das pessoas. A avicultura colonial é uma forma de fugir das formas industriais, 

com um sistema colonial que se encontra voltado ao bem-estar animal e manter essas aves 

em seu habitat natural, livres e com um melhor desempenho nutricional. A avicultura 

colonial para a agricultura familiar pode funcionar como uma renda extra, prática social 

e uma forma de manter uma diversidade do local. Assim, o objetivo do projeto é estudar 

a produção de aves colônias, uma forma mais sustentável, focado na visita técnica de uma 

propriedade, propondo a melhoria nessa área. A proposta de estudo e melhoria foi 

conduzida em uma propriedade do município de Albertina- MG. Foi realizada uma 

revisão bibliográfica no período de 2013 a 2022, na plataforma de busca, Google 

Acadêmico, utilizando-se os descritores aves, bem-estar, criação tradicional. Verificou-

se na propriedade um montante de 68 aves, entre galos, galinhas, frangos e pintinhos, com 

alimentação a base de alimentos domésticos, água com acesso a um córrego e instalações 

rudimentares. Como propostas de melhorias, se sugere:  limpeza da área, instalação de 

ninhos, bebedouros e comedouros apropriados, local para criação de pintinhos, ampliação 

da área e manter o bem-estar dessas aves. Pode-se concluir que com propostas de 

melhorias, a produtividade de proteína animal como carne e ovos, pode incrementar a 

produtividade da propriedade e da alimentação doméstica dos moradores. 
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A avicultura colonial é um sistema de produção que prioriza a sustentabilidade, 

diversificando-se em convencional através do maior tempo de vida das aves, manejo e 

alimentação, encontrando na produção familiar oportunidade de oferta de produtos 

ambientalmente e socialmente diferenciados, adaptados à produção pelo pequeno 

produtor rural. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma pesquisa 

bibliográfica sobre Avicultura familiar, associado a um estudo de meio junto a uma 

propriedade rural, com criação de aves coloniais, abordando os benefícios da avicultura 

familiar, do sistema agroecológico e propondo melhorias dentro deste sistema. A pesquisa 

bibliográfica foi realizada junto a plataformas de busca como Google Acadêmico e Scielo, 

utilizando-se os descritores: sistemas agroecológicos; avicultura; sustentabilidade; 

avicultura colonial e a visita de campo, como estudo de meio junto a uma propriedade 

rural no município de Jacutinga – MG. Foi constatada na propriedade uma criação 

ornamental extensiva de 26 Galinhas D’Angola e 12 Garnizé, não usufruindo da produção 

de carne e nem de ovos. As instalações se baseiam em um rancho, com comedouro, 

bebedouro, poleiro e ninhos rústicos. A alimentação, a base de quirera de milho, com 

suplemento vitamínico. Como proposta de melhorias foram colocados: piso das 

instalações cimentado, por questão de higienização, implantação do uso de cama para 

conforto e bem-estar, elevação de cochos e bebedouros; incremento nos processos de 

higiene e desinfecção como manejo sanitário. Nos programas sanitários, se recomendou 

o controle de ecto e endoparasitas, programas de vacinação e fechamento do galinheiro. 

Assim, pode-se concluir que a agricultura familiar engloba uma diversidade cultural, 

social e econômica, ressaltando que a possibilidade da criação de galinhas de forma mais 

sustentável e obtendo bons resultados existe, porém é de extrema importância que a 

produção avícola do pequeno produtor seja executada de maneira adequada para o bem-

estar animal e dos consumidores. 

 

Palavras-chave: sistemas agroecológicos; avicultura; sustentabilidade; avicultura 
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A avicultura familiar é uma realidade no cenário agrícola nacional, contribuindo como 

fonte de renda e de proteína de origem animal para consumo. O objetivo do presente 

trabalho foi verificar “in loco” em um estudo de meio, a Avicultura Familiar em uma 

propriedade rural e levantamento de dados através de atividade extensionista, propor 

melhorias em atividades de criação de aves coloniais, para contribuição da renda familiar 

do pequeno produtor rural. Para tanto foi realizada uma pesquisa bibliográfica em sites 

de busca como Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se os descritores produção de 

frango; propriedade rural; sanidade avícola; atividade econômica. Para a verificação “in 

loco” de atividade de avicultura familiar, foi realizada uma visita técnica em uma 

propriedade rural familiar, no município de Mogi Guaçu- SP., como um Estudo de Meio, 

junto à Disciplina de Produção e Sanidade Avícola, do Curso de Medicina Veterinária do 

UniPinhal. Como resultados, verificou-se, como perfil da propriedade visitada: 

instalações com paredes de cimento e cobertura de telha de barro, com presença de um 

pote com água no chão, onde as aves tomam banho e como manejo, a agua é trocada uma 

vez no dia. Na frente do galinheiro há um refletor (se for necessário entrar à noite); o chão 

é de terra; as camas são de capim seco; possui uma escada para as aves subirem na parte 

superior, forrada por camas; o ninho é feito de madeira; contém uma área separada para 

choco. Há um comedouro e um pote de água suspenso, com água de origem de poço 

artesiano. O perfil é de criação livre, em contato direto com outros animais, tanto 

domésticos como silvestres. Pode-se concluir que a atividade de criação de aves coloniais 

faz parte da vida no campo e a proposta de melhorias pode contribuir como fonte de 

alimento saudável e possivelmente como fonte de renda extra ao produtor rural.  
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A extensão rural permite que tanto o agricultor quanto o extensionista possam atuar 

perante a sua realidade, voltado para aspectos econômicos visando o aumento da 

produção e produtividade agropecuária. A avicultura caipira é caracterizada pela falta de 

objetivo comercial, onde os produtores criam as aves em confinamento aproximadamente 

até os 28 dias de via, após esse período as mesmas passam a ter livre acesso, durante o 

dia, a um piquete onde terão forragem como outra fonte de alimento, além de espaço para 

caminhar livremente. O objetivo do presente trabalho foi verificar “in loco” em um estudo 

de meio, a Avicultura Familiar em uma propriedade rural no município de Monte Sião - 

MG, levantando dados e através de atividade extensionista, propor melhorias em 

atividades de criação de aves coloniais, para contribuição da renda familiar do pequeno 

produtor rural. Para a realização do trabalho foi realizado uma pesquisa bibliográfica em 

sites de busca como Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se os descritores colonial; 

autorreprodução; produção; animais, ;além de uma visita técnica a propriedade que 

apresentava aproximadamente 6,2 mil m², Os animais se totalizam em 18 unidades, sendo 

6 galinhas poedeiras, 2 galos, 6 frangos e 4 frangas com uma produção de 5 ovos por dia 

e conversão alimentar dos animais produtores de carne é desconhecida. , onde podemos 

observar que em alguns aspectos a propriedade segue o que os autores recomendam. E 

com o presente trabalho foi possível verificar a realidade da produção avícola 

caipira/colonial e observar que mesmo em pequenas propriedades é possível um bem-

estar animal e aumento da produção, com sugestões de melhorias técnicas. 
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Ciências Agrárias  

 

A criação do frango colonial exige cuidados para que sua produção obtenha sucesso, 

desde alimentação, cuidados básicos de saúde, cama, instalações e equipamentos onde os 

animais serão alojados. Historicamente, o frango foi trazido ao Brasil desde o 

descobrimento, porém a produção e comercialização só teve início posteriormente. Em 

busca de maior diversidade rural, foi criado o Programa de Fomento à Avicultura Colonial 

que utiliza rações adequadas ao manejo, reduzindo o custo de produção. A avicultura 

brasileira vem crescendo, com o país sendo um dos maiores produtores mundiais 

atualmente. Assim, a avicultura colonial avança na sustentabilidade, contribuindo para 

mercados urbanos e atendendo a uma demanda particular. O objetivo deste trabalho foi 

realizar uma pesquisa bibliográfica em plataformas de busca como Google Acadêmico e 

Scielo e uma visita técnica, para observação in loco da avicultura colonial. Foi realizada 

uma visita técnica em uma propriedade rural na cidade de Águas de Lindóia- SP, para 

avaliar a criação de frango colonial e uma proposta de melhorias, em um projeto 

extensionista. Verificou-se que nesta propriedade a exploração agropecuária se estende 

para bovinos e aves coloniais criadas soltas, sem registro de doenças ou mortes repentinas 

e frequentes no lote de aves. A nutrição das aves se baseia em água a vontade e sem 

controle biológico, alimentação a base de milho 2 vezes ao dia, estocado em um galpão. 

Quanto a abrigo, as aves podem acessar um galpão fechado, a qualquer momento, não 

possuindo cama adequada, tendo presença de gaviões e roedores. Não há 

comercialização, pois todo produto proveniente da exploração animal é destinado para 

consumo familiar. Pode-se concluir que através de um programa de melhorias, a 

exploração avícola colonial poderá ser incrementada, trazendo à propriedade uma fonte 

mais rentável, possibilitando a produção de proteína de origem animal sustentável, dentro 

de um programa de segurança alimentar.  
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Trata-se de um trabalho de extensão acadêmica, proposto para os alunos do Curso de 

Medicina Veterinária, primeiro nível do ano de 2022, cujo objetivo foi o de contribuir 

para a construção da Cartilha intitulada de “Guarda responsável: cuidados com os animais 

domésticos”. Foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico e pesquisas na 

internet. Teve seu conteúdo reduzido e adaptado para uma linguagem de entendimento 

popular, uma vez que a etapa seguinte é a de torná-lo público em eventos na comunidade 

pinhalense e regional. O tema desenvolvido foi “Os benefícios da guarda responsável e 

problemas causados pelo abandono dos animais”. Foram apresentadas as diferenças entre 

os termos posse e guarda responsável de animais bem como seus benefícios, quais as 

adversidades que o abandono pode trazer, a problemática dos maus tratos e como 

identificá-los, e como os tutores deveriam se posicionar para promover o bem-estar 

animal. Julgamos altamente relevante levar informações sobre este assunto para 

comunidade externa e interna. Entendemos que, por meio do conhecimento dos assuntos 

vinculados aos cuidados para com os animais, seja possível melhorar a qualidade de vida 

e o bem-estar deles. 
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Os programas de Biosseguridade na Avicultura dizem respeito tanto à saúde animal, 

quanto à saúde humana. A segurança alimentar associada à carne de frango é um ponto 

crítico de controle, durante toda a cadeia produtiva, com destaque a contaminação de 

patógenos como Salmonella e outras Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA). 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográficas sobre os 

Pontos Críticos de Controle em Abatedouros e Frigoríficos Avícolas, na questão da 

Biosseguridade. Foi realizada uma revisão bibliográfica junto à plataformas de busca 

como Google Acadêmico, Scielo e Pubvet, utilizando-se os descritores Pontos Críticos 

de Controle, Frigoríficos, Abatedouros, Segurança Alimentar, Biosseguridade. Pode-se 

verificar que a contaminação de carcaças e vísceras comestíveis podem ocorrer através 

de utensílios, equipamentos e manipulação, com disseminação pela planta de 

processamento, em diferentes etapas. Como medidas preventivas se constatou a 

necessidade de implantação de ferramentas de qualidade como Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle (APPCC), Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Procedimento 

Padrão de Higiene Operacional (PPHO). Dentre os Pontos Críticos de Controle (PCC), 

podem ser observados o tempo de jejum pré-abate, logística, processos de escaldagem, 

depenação, evisceração, resfriamento, etapas de cortes e higiene operacional e dos 

manipuladores. Pode-se concluir que a operação de biosseguridade nos frigoríficos ou 

abatedouros é de suma importância no aspecto das Boas Práticas de Manipulação e 

Produção, contribuindo para a eficiência dos processos de segurança alimentar, associado 

a carne de frango.  
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O incubatório é uma fonte potencial de infecções para as aves, e com isso o 

desenvolvimento e implementação de um programa de biosseguridade tem a função de 

proteger as aves contra a introdução de qualquer tipo de agentes infecciosos. A prevenção 

de doenças no plantel é um aliado estratégico, levando em consideração a adoção de um 

programa de biosseguridade associado a Boas Práticas de Produção (BPP), são medidas 

importantes para preservar a saúde das aves e consequentemente a saúde humana, 

corroborando para uma ideia de Saúde Única. Esse conjunto de normas conta com uma 

série de detalhes nas instalações como: localização, barreiras naturais e físicas, 

higienização, desinfecção, rigoroso controle microbiológico e integração de toda a cadeia 

de colaboradores. Assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão 

bibliográfica sobre biosseguridade em incubatórios e seu reflexo na produção animal, em 

plataformas de busca como Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se os descritores 

produção de pintos de um dia; incubação. Pode-se observar que o controle de 

biosseguridade deve interromper a transmissão de patógenos tanto por via vertical, quanto 

horizontal, através do controle sanitário das matrizes e das instalações e equipamentos. O 

processo de desinfecção da casca do ovo, também se torna importante. O uso de 

desinfetantes como gluraldeido, quaternário de amônia e halogenados são fundamentais 

no processo. Assim, pode-se concluir que o programa de biosseguridade em incubatório 

é uma ferramenta de grande importância na produção e sanidade avícola. 
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A avicultura de corte brasileira atinge o patamar de segundo maior produtor e primeiro 

exportador de frangos de corte, em nível mundial. Para atingir estes índices, o setor de 

produção de frangos de corte trabalha nos eixos de genética, manejo, nutrição e sanidade. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo geral avaliar a importância da biosseguridade 

nas granjas de frangos de corte, e por objetivo específico descrever o programa de 

biosseguridade que deve ser implantado nos diferentes setores para assegurar a saúde do 

plantel. Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica nas plataformas virtuais de 

pesquisa acadêmica Google Acadêmico, Scielo; Pubvet e no site da Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), utilizando-se os descritores: “biosseguridade; 

sanidade avícola; frango de corte; frango comercial”, como critério de seleção foi o tema 

e a data de publicação; sendo excluídas as publicações com mais de cinco anos. Pode-se 

verificar que dentro do setor de sanidade, que a biosseguridade assume um papel de 

grande importância, como medidas adotadas para evitar a entrada e propagação de 

doenças no plantel e quando implantada reduz os riscos de mortes em massa e o descarte 

de carcaças comprometidas. A implantação de boas práticas de produção (BPP), com 

programas de controle e bloqueio na transmissão de patógenos, através de processos de 

higiene, desinfecção de instalações, equipamentos e utensílios, assim como implantação 

de programas profiláticos vacinais, além de boas práticas de manejo relacionados à cama, 

traduzem um bom programa de biosseguridade. Assim, pode-se concluir que a 

biosseguridade em frangos de corte se tratada sempre com seriedade, reduz riscos de 

comprometimento da saúde do plantel, assim como da segurança alimentar para o 

consumidor. Todos os cuidados necessários da granja ao frigorifico devem ser tomados 

para que não interfira na qualidade do produto final que é o frango de corte sanitariamente 

saudável.   
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O consumo de ovos no Brasil vem crescendo e este alimento passa a ocupar espaço 

importante na mesa do consumidor. O tema biosseguridade nas granjas de postura 

comercial apresenta importância tanto na área de saúde animal, quanto na segurança 

alimentar do consumidor. A biosseguridade pode ser definida como um conjunto de 

medidas que visam impedir e controlar a entrada de microrganismos patogênicos, conter 

e evitar a sua propagação. Assim, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão 

bibliográfica sobre biosseguridade na produção de ovos comerciais, em plataformas de 

busca como Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se os descritores ovos comerciais, 

boas práticas de produção, segurança alimentar e saúde animal. Pode-se verificar que as 

medidas preventivas nas instalações, equipamentos, uso de desinfetantes, esquemas 

profiláticos de vacinação, bloqueio das vias de transmissão horizontal e vertical são 

importantes medidas nos programas de biosseguridade. Assim, pode-se concluir que 

todos os procedimentos implantados em um programa de biosseguridade nas granjas de 

produção de ovos comerciais contribuem para a sanidade do plantel e melhores índices 

zootécnicos e econômicos, assegurando a segurança alimentar. 
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Trata-se de um trabalho de extensão acadêmica, proposto para os alunos do Curso de 

Medicina Veterinária, primeiro nível do ano de 2022, cujo objetivo foi o de contribuir 

para a construção da Cartilha intitulada de “Guarda responsável: cuidados com os animais 

domésticos”. Foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico e pesquisas na 

internet. Teve seu conteúdo reduzido e adaptado para uma linguagem de entendimento 

popular, uma vez que a etapa seguinte é a de torná-lo público em eventos na comunidade 

pinhalense e regional. O tema desenvolvido foi o cão comunitário, aquele animal que 

quando abandonado, passa a receber cuidados da população do determinado local que se 

encontra, recebendo desde os cuidados mais básicos como: alimentação, cuidados 

veterinários e, principalmente, muito amor e carinho daqueles que se tornaram seus 

cuidadores. Políticas públicas e ações éticas mostraram que o extermínio desses animais 

não era necessário para o controle populacional e que haviam outras maneiras de se obter 

esse controle. Assim foi criado o programa de cão comunitário, para diminuir o índice de 

animais desabrigados. O programa possui como objetivo trazer o bem-estar animal, dando 

a eles uma qualidade de vida digna, com cuidados veterinários, podendo até mesmo serem 

adotados. O abandono é bastante comum e existem diversas causas pelas quais as pessoas 

cometem esse ato, porém, nenhuma delas justifica tal atitude. Foram criadas leis 

relacionadas e, uma delas, assegura que: quem cometer maus-tratos contra cão ou gato 

responderá na justiça, prevendo uma pena de 02 a 05 anos de prisão, multa e proibição da 

guarda. Julgamos altamente relevante levar informações sobre este assunto para 

comunidade externa e interna. Entendemos que, por meio do conhecimento dos assuntos 

vinculados aos cuidados para com os animais, seja possível melhorar a qualidade de vida 

e o bem-estar deles. 
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Trata-se de um trabalho de extensão acadêmica, proposto para os alunos do Curso de 

Medicina Veterinária, primeiro nível do ano de 2022, cujo objetivo foi o de contribuir 

para a construção da Cartilha intitulada de “Guarda responsável: cuidados com os animais 

domésticos”. Foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico e pesquisas na 

internet. Teve seu conteúdo reduzido e adaptado para uma linguagem de entendimento 

popular, uma vez que a etapa seguinte é a de torná-lo público em eventos na comunidade 

pinhalense e regional. O tema desenvolvido foi “Como deve ser o ambiente onde os 

animais serão mantidos ao longo de suas vidas’’. Para assegurarmos boas condições aos 

animais, devemos estabelecer um ambiente adequado, para que isso ocorra, é importante 

conhecermos e nos basearmos no bem-estar animal, como definido por Donald Broom, 

em 1986: “o estado de um indivíduo em relação às suas tentativas de se adaptar ao 

ambiente em que vive”. Deve-se levar em consideração as Cinco Liberdades, que são os 

princípios do bem-estar animal, são elas; livre de sede e fome; livre do desconforto, com 

um ambiente adequado; livre de dor, lesões e doenças, com diagnóstico rápido e 

tratamento necessário; livre para expressar comportamento animal normal e natural e 

livre de medo, estresses, evitando o sofrimento. Julgamos altamente relevante levar 

informações sobre este assunto para comunidade externa e interna. Entendemos que, por 

meio do conhecimento dos assuntos vinculados aos cuidados para com os animais, seja 

possível melhorar a qualidade de vida e o bem-estar deles. 
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O enriquecimento do solo tem como objetivo corrigir suas carências nutricionais, levando 

em consideração a exigência da espécie, a variabilidade do solo e os métodos de 

aplicação. Na produção convencional emprega-se, normalmente, a adubação mineral. 

Outra opção são os estercos animais, os compostos orgânicos volumosos e, também, dos 

enriquecidos. Estes últimos obtidos pela fermentação de estercos e farinhas (ou farelos) 

vegetais, que beneficiam as condições do solo e, consequentemente, o desenvolvimento 

e produtividade, principalmente de hortaliças. O presente trabalho teve como objetivo 

avaliar a eficiência das diferentes formas de adubação: esterco bovino, composto orgânico 

enriquecido, Bokashi, associados ou não a adubo mineral (N-P-K) no crescimento e na 

produtividade de Rúcula (Eruca sativa L.) cultivada, em vasos sob estufa. O estudo foi 

conduzido em casa de vegetação do Curso de Engenharia Agronômica, UniPinhal, 

Espírito Santo do Pinhal, SP, localizada em Latitude 22° 12’ 33’’ S, Longitude 46° 44’ 

39’’ O e Altitude de 890 m.; O delineamento estatístico foi o inteiramente casualizado 

com 4 repetições e 5 tratamentos: controle e 4 combinações de adubação envolvendo 

fertilizante mineral (N-P-K), esterco e o Bokashi. Cada parcela constituiu-se de um vaso 

plástico de 20 litros de capacidade contendo solo, corrigido quanto à acidez com calcário 

dolomítico e elevando-se a Saturação por Bases (V%) a 80%. As mudas obtidas em 

viveirista certificado, foram implantadas 15 dias após calagem. Avaliaram-se, aos 30 dias 

após a plantio das mudas, massa fresca de raízes + parte aérea e somente das raízes. Os 

resultados evidenciaram que todas as formas de adubação promoveram aumentos de 

produtividade, concluindo-se que: a introdução de esterco bovino proporcionou 

resultados superiores ao controle; a introdução de Bokashi, mostrou-se recomendável; a 

associação esterco bovino, composto orgânico enriquecido e adubação mineral foi a mais 

eficiente. 
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Ciências Agrárias  

 

A experimentação animal teve papel primordial nas pesquisas biomédicas através da 

história, contribuindo para o conhecimento nas ciências biológicas, desenvolvimento de 

medicamentos e aprimoramento da medicina. O presente trabalho tem por objetivo a 

análise na bibliografia presente para analisar a contribuição atual dos animais 

experimentais na produção de imunobiológicos. Ferramentas de pesquisa na internet, 

como Google e Scholar Google foram utilizadas para obter a base de dados. Diversos 

animais são utilizados nas diferentes etapas de um estudo científico, desde a descoberta 

da patogenia, fisiologia até a resposta imune frente à doença. Os estudos acerca das 

doenças, e sua cura muitas vezes se arrastam por décadas. Isso se deve não somente à 

complexidade de certas enfermidades, mas pela necessidade de aprovação de comitês de 

ética para avançar nas fases de estudos pré-clínicos. A última etapa, a experimentação em 

humanos, é a mais burocrática. No Brasil, assim como diversas áreas do mundo, o uso de 

animais não se restringe somente à experimentação animal, mas também na indústria de 

imunobiológicos. A produção em massa dos imunobiológicos depende de animais. A 

saúde da humanidade é dependente do sacrifício de diversos animais. Pode-se concluir 

que a contribuição do uso de animais na indústria e na pesquisa de imunobiológicos é 

uma das ferramentas para a prevenção de enfermidades infectocontagiosas e parasitárias 

nas espécies humana e animais, contribuindo para sua longevidade.  
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O cultivo de plantas em hidroponia é bastante antigo. No início dos anos 1990 começou 

a ser empregada comercialmente no Brasil e, rapidamente, se disseminou. O Curso de 

Engenharia Agronômica do UniPinhal pode ser considerado como um dos pioneiros no 

nosso país, no uso de tal método de cultivo. O objetivo da instalação é o ensino, a pesquisa 

e a extensão. Após os muitos problemas derivados da paralização causada pela pandemia, 

implantou-se inicialmente alface e, posteriormente, tomate cereja. O objetivo é descrever 

o comportamento de tomate cereja implantado na instalação de hidroponia do setor de 

Nutrição de Plantas do Curso de Engenharia Agronômica-UniPinhal. O estudo, 

demonstrativo, está sendo conduzido na instalação de hidroponia, sistema NFT, com 

tomate cereja (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) cv coco em perfis hidropônicos 

para folhosas, o que não é adequado para o tomate. O espaçamento utilizado é 0,50 m x 

0,50 m, com população de 19 plantas. A solução nutritiva, específica para a espécie, vem 

sendo renovada semanalmente. O plantio das mudas, de viveiro certificado, foi em 10 de 

agosto de 2022 e o florescimento iniciou-se 30 dias após o plantio. Até o momento 

colheram-se 94 frutos, perfazendo 865,31 gramas, peso médio por fruto 9,21g, o que é 

considerado dentro da média para o cultivar em questão.  Pode-se concluir, assim, que há 

ampla possibilidade de cultivo de tomate cereja cv coco no sistema de hidroponia NFT, 

mesmo em instalações empregadas para o cultivo de folhosas. 
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Define-se cerveja como uma bebida fermentada à base de água, lúpulo e cereais, sendo a 

cevada maltada o cereal mais comum. A história da cerveja coincide com a época do 

surgimento das primeiras sociedades organizadas, por volta do ano 7.000 a.C., quando o 

ser humano ainda era nômade. Sabe-se que no início, a produção de cerveja era realizada 

pelas mulheres e envolvia aspectos religiosos. Os povos celtas e germânicos eram os 

grandes produtores de cerveja no primeiro milênio da era cristã. Nos estilos de produção 

de cerveja temos a Escola Alemã, a Escola Belga, a Escola Britânica e a Americana, todas 

com suas denominações, tecnologias e características específicas. A análise sensorial da 

cerveja se dá pelos 5 sentidos (visão, audição, tato, olfato e gustação) a partir da 

verificação de cor, transparência, aroma, sabor, corpo, espuma, retrogosto, bem como 

intensidade e qualidade do amargor. Assim, foi organizado e realizado, curso de extensão 

teve por objetivo estudar a história, os estilos e a análise sensorial da cerveja, conhecendo 

ingredientes e processos de produção. No módulo I foi abordada a importância, variedade 

e aplicação de lúpulos, processos de fermentação, com suas características, 

armazenamento e formulação de receitas. As aulas teóricas foram realizadas no formato 

a distância e no final foi aplicada uma aula presencial no Laboratório de Gastronomia do 

UniPinhal, envolvendo a produção da cerveja artesanal a partir dos conteúdos aqui 

descritos. Ao final da aula prática, foi realizada uma degustação de cervejas artesanais 

disponíveis no mercado, sendo que os resultados da produção no curso serão avaliados, 

já que a cerveja produzida ainda está em fase de fermentação, envase e maturação.  
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A gastronomia é uma ciência onde o profissional tecnólogo deve possuir competências e 

habilidades relacionadas a várias áreas do conhecimento. Higiene e Segurança Alimentar, 

Administração e Gestão, Habilidades Básicas de Cozinha e culinárias de várias partes do 

mundo são algumas delas. No mercado atual, possuir um negócio ou produto na área de 

alimentos e bebidas requer também uma visão estratégica de posicionamento no mercado 

e uma clara definição dos conceitos envolvidos. Assim, a escolha de um nome e uma 

marca para um negócio gastronômico deve ser pautada em conhecimentos relacionados 

à imagem e à identidade escolhidas, tanto no sentido conceitual quanto na visualidade. O 

logotipo e o cardápio são as principais peças de divulgação na área de alimentos e bebidas 

e a construção dessas peças envolve o conhecimento de elementos e princípios visuais 

que regem uma composição gráfica, seja ela impressa ou digital. Dessa forma, as áreas 

de arte, design e comunicação também estão diretamente relacionadas à gastronomia 

Assim, o objetivo do curso de extensão foi o de apresentar conceitos de visualidade e 

comunicação relacionados à divulgação e fixação da marca de um produto ou de um 

estabelecimento em A&B (alimentos e bebidas) As aulas foram ministradas no modelo a 

distância pela Prof. Esp. Mônica Leite envolvendo combinações cromáticas, relação entre 

textos e imagens, composição de logotipos e cardápios, legibilidade e leiturabilidade de 

imagens e análises de fotografias de preparos alimentícios. Os assuntos foram explorados 

a partir de estudos de caso, tanto de marcas famosas quanto de perfis midiáticos de chefs, 

restaurantes e produtos gastronômicos. Os resultados dos exercícios realizados 

comprovaram o aperfeiçoamento por parte dos alunos na aplicação desses conhecimentos 

aos seus respectivos projetos. 
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Atualmente, o cenário da Educação a Distância, no Brasil apresenta projetos inovadores, 

soluções criativas e materiais didáticos, impressos ou eletrônicos, de alta qualidade, que 

são especialmente desenhados para a aprendizagem a distância, apoiados por tutorias 

presenciais e virtuais, aplicados em programas de capacitação tecnológica de 

profissionais trabalhando na área com significativa cooperação entre instituições de 

ensino, empresas e instituições de pesquisa e extensão. Mediante a este cenário, o 

UniPinhal durante o ano de 2022 realizou dois cursos de extensão em vitivinicultura 

sendo eles: módulo I – Básico em Vinhos e o módulo II – Enografia Vitivinícola. Os 

cursos tiveram como objetivo colocar os participantes no universo do mundo dos vinhos, 

abordando conceitos históricos, as características específicas das uvas e dos tipos de 

vinhos, a etnografia evidenciou os principais países produtores, bem como suas regiões 

vitícolas do vinho com seus principais países e regiões produtoras bem como as regras 

básicas do serviço ao vinho, da degustação e da harmonização, com o intuito de 

enriquecer a experiência gustativa, cultural e social das pessoas. Além da experiência 

degustativa e de harmonização os participantes tiveram a oportunidade de visitar o 

campus experimental do UniPinhal, onde puderam realizar práticas de enxertia e aprender 

sobre um novo método de condução em verde. 
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A Dermatite Actínica (DA) ocorre pela exposição aos raios solares principalmente aos 

raios ultravioletas de forma prolongada e indiscriminada, acometendo animais como cães 

e gatos que possuem pele clara ou branca e com o pelame curto e com pouca pigmentação, 

acometendo os animais mais velhos. O presente trabalho relata um caso que foi atendido 

no Hospital Veterinário (HOVET) da Faculdade UNIPINHAL no mês de agosto de 2022. 

Foi atendido um animal da espécie canina, fêmea, castrada, com dois anos de idade, com 

sua coloração predominante clara, com a queixa principal de prurido abdômen e feridas 

dorso, em que foi tratada mas sempre havendo recidiva e por consequência sua piora, o 

animal dispunha de muito incomodo. O quadro clínico apresentava um abdômen eritema 

e descamação, sem a presença de prurido, e no dorso com úlceras. De início o protocolo 

terapêutico foi a utilização de antibiótico, sendo solicitado exames para triagem como 

hemograma, bioquímicos e o histopatológico no qual o laudo apresentou dermatose 

actínica. Com essa informação foi feita a introdução do uso de corticoides, terapia tópica, 

banhos em água fria, suplemento vitamínico, ômega 3, e também a utilização de protetor 

solar com restrições aos banhos de sol no intervalo das dez horas às quinze horas. Os 

retornos foram agendados para reavaliação da paciente e caso necessário seria alterado o 

protocolo de tratamento. Após 38 dias do início do tratamento o animal apresentava 

melhoras significativas das lesões, assim confirmando a eficácia da conduta adotada nesse 

caso no qual a maioria das lesões estavam cicatrizadas e o animal estava sem incomodo. 

Foram realizadas recomendações que mantivessem a restrição solar e quando necessário 

utilizar roupa própria para proteção solar. 
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Os processos e higiene e desinfecção em instalações avícolas, compreendem todo o 

manejo zoosanitario para o controle de patógenos tanto de interesse na sanidade animal 

quanto humana. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão 

bibliográfica, sobre os processos de higiene e desinfecção em instalações veterinárias 

como em aviários de postura, comparando com as recomendações de literatura, assim 

como os processos físicos e químicos utilizados e seus mecanismos de ação, contribuindo 

com os conceitos teóricos observados junto à disciplina de Microbiologia e Imunologia 

Animal Geral. Para a realização deste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica 

sistemática, nos sites de busca como Google Acadêmico, Scielo e PubMed com os 

seguintes descritores limpeza, manejo, microrganismos, ovo. Pode-se verificar que nas 

instalações de postura, o processo de higiene e desinfecção tem por base, a remoção da 

matéria orgânica das instalações, controle de vetores e processos de higiene e desinfecção 

utilizando-se desinfetantes como cloro, glutaraldeido, aldeídos fórmicos, quaternários de 

amônia entre outros. Pode-se concluir que a higiene e desinfecção na avicultura de postura 

contribui tanto para a sanidade animal quanto para a segurança alimentar do consumidor.  
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A desinfecção, esterilização e antissepsia são medidas aplicadas em prol da saúde, 

visando a segurança do animal e do ser humano no ambiente veterinário como no centro 

cirúrgico de pequenos animais, área esta onde ocorrem procedimentos com alto risco de 

disseminação e contaminação à patógenos resistentes a antimicrobianos. Assim, o 

presente artigo vem contribuir com as discussões existentes a respeito de desinfetantes e 

desinfecção em clínicas cirúrgicas de pequenos animais, através de uma pesquisa 

bibliográfica em sites de busca e relacioná-los à prática cotidiana, traçando paralelos com 

a saúde hospitalar. Para a realização deste trabalho, foi realizada uma revisão 

bibliográfica sobre o tema de desinfetantes e desinfecção em clínicas cirúrgicas 

veterinárias de pequenos animais, através de uma pesquisa sistemática em plataformas 

virtuais como Google Acadêmico, Scielo e PubVet, através dos seguintes descritores: 

higienização, desinfecção, esterilização, antissépticos, limpeza, microrganismos.; 

Concomitantemente foi realizada uma visita técnica em um estabelecimento no município 

de Espírito Santo do Pinhal – SP, em que foi possível observar “in loco” o manejo 

sanitário. Assim, pode-se estabelecer um comparativo entre a literatura consultada e a 

observação sobre os métodos físicos e químicos de controle de microrganismos e a 

atuação veterinária. Foi possível identificar desinfetantes utilizados em processos de 

antissepsia e desinfecção de superfícies inanimadas. Os agentes químicos observados 

foram clorexidina (antisséptico), água oxigenada, removex (solução de éter alcoolizado, 

35% - desinfetante), iodopovidona (antisséptico), vancid10 (desinfetante à base de 

amônia quaternária), álcool a 70%, podendo também ser um antisséptico e um 

desinfetante, e ciclo zyme extra (detergente enzimático – desnatura proteínas, 

carboidratos e lipídeos). Também se fez uso de autoclaves para esterilização do material 

cirúrgico. Pode-se concluir quanto à importância dos processos de higiene e desinfecção 

nos ambientes hospitalares, no controle da contaminação de microrganismos.  
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O profissional da área da saúde, incluindo o médico veterinário, deve se preocupar em 

adotar medidas de biossegurança e biosseguridade, visando evitar a infecção cruzada, 

protegendo assim a sua equipe e os pacientes das doenças infecciosas que podem estar 

presentes no ambiente de trabalho. Assim o objetivo deste trabalho foi associar os 

conceitos de higiene e desinfecção em estabelecimentos veterinários e a aplicação pratica 

no controle de infecções hospitalares. Foi realizada uma revisão bibliográfica em sites de 

busca como Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se os descritores higiene, controle de 

microrganismos, instalações veterinárias, clínica ambulatorial, associada a uma visita 

técnica a uma clínica veterinária para observação da prática de higiene e desinfecção 

ambulatorial. Pode-se observar a necessidade de uso rotativo de desinfetantes e 

antissépticos, assim como dados informacionais importantes e imagens de produtos 

usados em processos de desinfecção, dessa forma podendo associar a prática com as 

informações teóricas e ressaltar a importância desses processos na formação de um 

médico veterinário. 
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A limpeza e desinfecção das instalações são práticas que devem ser rotineiras na 

propriedade pois são essenciais para preservar a saúde dos animais, prevenir, controlar e 

eliminar doenças no rebanho. Na bovinocultura leiteira estes processos merecem especial 

atenção, principalmente nos programas de controle de mastite. Assim, o objetivo do 

presente trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre a higiene e desinfecção em 

instalações leiteiras, em sites de busca como Google Acadêmico e Scielo e um estudo de 

meio a uma propriedade leiteira no município de Ibitiura – M.G., onde pode se observar 

o processo de higiene e desinfecção. Pode-se verificar que a remoção de matéria orgânica 

faz parte fundamentalmente do manejo, associado ao uso de desinfetantes nas instalações 

e equipamentos e antissépticos junto ao úbere. Pode-se concluir que a higienização e o 

uso correto de desinfetantes contribuem com a produtividade, como parte do manejo 

sanitário do rebanho.  
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As superfícies físicas hospitalares são superfícies inanimadas de grande extensão, tais 

como pisos, paredes, mobiliários, dentre outros. Estas superfícies são classificadas como 

não críticas (classificação de Spaulding), ou seja, apresentam baixo risco de transmissão 

de patógenos aos pacientes, quando em contato com a pele íntegra, pois esta é uma 

importante barreira de proteção. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo 

realizar uma revisão bibliográfica, em plataformas de busca como Google Acadêmico e 

Scielo, sobre o tema Desinfetantes e Desinfecção na Clínica Médica de Pequenos 

Animais, utilizando-se os descritores e realizar um estudo de campo “in loco” 

comparativo com a literatura. Foi realizada uma visita técnica junto ao serviço de clínicas 

do Hospital Veterinário do UniPinhal, no município de Espirito Sando do Pinhal – SP. 

Observou-se que durante os atendimentos realiza-se a lavagem das mãos com Clorexidina 

2% antes e depois de cada consulta, faz-se uso de utiliza-se luvas e álcool 70% para coleta 

de exames completares, como hemograma e cultura microbiana. A desinfecção de 

superfícies inanimadas, como mesa de atendimento, é realizada entre pacientes e quando 

existe a presença de fluídos, como sangue ou urina. Quando feita utiliza-se álcool 70% e 

desinfetante diluído de acordo com a proporção da embalagem. Verificou-se também o 

cuidado no manejo de animais com possíveis infecções, levando em consideração que 

outros pacientes possam se infectar. Alguns cuidados como o manejo com luvas, 

isolamento em sala apropriada, desinfecção dos sapatos e mãos estão presentes, ademais 

observou-se que apenas uma pessoa realiza os cuidados que esses animais necessitam. 

Pode-se concluir que o processo de higiene e desinfecção em instalações hospitalares é 

de suma importância no controle de contaminações e infecções microbianas como agentes 

de infecções hospitalares.  

 

Palavras-chave: veterinária; pet; cães e gatos. 
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A cigarrinha, Dalbulus maidis (DeLong &amp; Wolcott) (Homoptera: Cicadellidae) é 

encontrada em todas as áreas de cultivo de milho no Brasil, um vetor associado à doença 

enfezamento vermelho. Entre as estratégias de controle estão o uso de cultivares 

resistentes ao enfezamento, o tratamento de sementes, plantio antecipado, rotação de 

culturas e controle químico com inseticidas via pulverização. Portanto, o objetivo do 

presente trabalho é avaliar a eficácia de inseticidas no controle da cigarrinha do milho e 

enfezamento vermelho. O experimento foi composto por cinco tratamentos 

;(Testemunha, Connect, Polytrin, Lannate BR, Connect + KMEP) e quatro repetições, em 

delineamento de blocos ao acaso. Os inseticidas foram aplicados conforme intervalo 

orientado em bula. Durante a safra, monitorou-se o clima; a presença das cigarrinhas, 

semanalmente, em cinco plantas por parcela; e avaliou-se a intensidade da doença 

enfezamento ao final do ciclo. Houve ampla variação das condições climáticas durante a 

condução do experimento. Não houve efeito dos inseticidas sobre o controle do inseto 

adulto e sobre a intensidade da doença. 

 

Palavras-chave: manejo integrado de pragas; vetor; controle químico; enfezamento.    
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Trata-se de um trabalho de extensão acadêmica, proposto para os alunos do Curso de 

Medicina Veterinária, primeiro nível do ano de 2022, cujo objetivo foi o de contribuir 

para a construção da Cartilha “Guarda responsável: cuidados com os animais 

domésticos”. Foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico e pesquisas na 

internet. Teve seu conteúdo reduzido e adaptado para uma linguagem de entendimento 

popular, uma vez que a etapa seguinte é a de torná-lo público em eventos na comunidade 

pinhalense e regional. Eutanásia, do grego significa “eu” – bom e “thanatos” – morte, 

constitui-se no modo humanitário de matar o animal sem dor e com mínimo estresse. Ela 

se justifica para o bem do próprio indivíduo em casos de dor ou sofrimento a partir de um 

determinado nível, que não podem ser removidos de imediato com o uso de sedativos 

disponíveis, ou quando o estado de saúde impossibilite o tratamento ou socorro. 

Atualmente o animal doméstico ganhou status de membro da família, sendo de certa 

forma personificado. Ao se perder o amor do animal, tem início o processo de luto. O 

impacto provocado pela morte do animal é comparável a perda de um parente ou um 

amigo. A eutanásia é indicada para o animal que possui uma doença incurável ou 

gravemente ferido, visando sempre a ética e o bem-estar animal. Julgamos altamente 

relevante levar informações sobre este assunto para comunidade externa e interna. 

Entendemos que, por meio do conhecimento dos assuntos vinculados aos cuidados para 

com os animais, seja possível melhorar a qualidade de vida e o bem-estar deles. 

 

Palavras-chave: morte; dor; anestésico; guarda responsável. 
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A qualidade da bebida do café pode ser influenciada por diversos fatores de pré e pós-

colheita, os quais garantem a expressão final da qualidade da bebida. O processo 

fermentativo dos grãos após a colheita, de forma controlada, acaba por atribuir à bebida 

final um sabor e aroma exótico. O controle da fermentação é a parte mais importante para 

o processo. O presente trabalho teve por objetivo testar alguns tipos de fermentação 

visando melhorar e agregar atributos de qualidade ao produto em relação à bebida final. 

O trabalho foi elaborado nas dependências do UniPinhal e o café utilizado foi o tipo cereja 

safra 2022, colhido manualmente no mês de maio, proveniente do campus experimental, 

cultivar catuaí com aproximadamente 50 anos de idade. Para fins de comparação, esse 

mesmo tipo de café foi colhido e levado para terreiro de cimento e deixado secar de forma 

natural até atingir a umidade de 12%. Para a fermentação controlada optou-se por usar 

bombas plásticas com a capacidade de 240 litros. Após o período de fermentação, o café 

foi disposto em terreiro suspenso até a umidade do grão atingir 12%. Depois da seca, o 

café em coco foi acondicionado em sacos de juta e devidamente guardado em tulha 

permanecendo por um período de 20 dias para descanso. Passado o período de descanso, 

retiraram-se amostras, que foram enviadas para a Empresa RB Corretora de café, onde 

foram beneficiadas, torradas, moídas e encaminhadas para a classificação. Os resultados 

da classificação mostraram que em comparação com o café natural, originário da mesma 

lavoura, porém sem fermentação e seco em terreiro, os grãos fermentados foram 

eficientes em aumentar a pontuação da bebida e a classificação, passando de bebida dura 

para bebida mole.   

 

Palavras-chave: processo fermentativo; Coffea arabica; pontuação.  
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A fotossensilização em asininos é ocasionada pela ingestão de alguns gêneros de 

Brachiaria, tendo como lesões primarias os danos na derme, podendo acarretar em lesões 

secundarias, onde o fígado é lesado por toxinas que causam distúrbio hepático, 

impedindo-o de fazer a desintoxicação do organismo de certas substâncias fotodinâmicas. 

Estas, juntamente com a incidência da luz solar, desencadeiam processos fotossensíveis. 

Animais com pelagens claras, são mais propensos a desenvolver as lesões primarias, 

principalmente em região de boleto, chanfro, narinas e pálpebras. O objetivo deste 

trabalho é relatar um caso de fotossenbilização em uma jumenta pêga, em atendimento a 

campo na região de Espírito Santo do Pinhal. O animal com idade de 12 anos, foi atendido 

com histórico de lesões em região de boleto e chanfro. Ao exame de sangue, houve 

alterações em enzimas hepáticas (AST e GAMA GT), comprovando a suspeita clínica.  

 

Palavras-chave: asinino; fotossensibilização; hepático; lesões; brachiaria. 
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O bico das aves é de crescimento constante e possui diversas funções. Fraturas de bico 

geralmente são decorrentes de traumas que variam de intensidade. O objetivo deste 

trabalho foi relatar o caso clínico de fratura de bico de uma garça-branca-grande 

(Ardea alba) atendida no setor de animais silvestres do Hospital Veterinário 

da UniPinhal, encaminhada pelo Centro de Controle de Zoonoses do município de 

Espirito Santo do Pinhal. Após diagnóstico radiológico, de fratura completa o animal foi 

submetido a um tratamento cirúrgico, em que se utilizou a técnica de reconstrução de bico 

a base de cianocrilato e bicarbonato. Pode-se concluir que o sistema adesivo aplicado no 

procedimento cirúrgico de reparação de fratura em ranfoteca com etil-cianocrilato com 

bicarbonato de sódio, obteve bons resultados, o material não causou nenhum tipo de 

reação na incisão, não teve deiscência dos pontos, consolidação da fratura.  
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A pitiose, e uma infecção invasiva, ulcerativa, proliferativa, micótica piogranulomatosa 

causada pelo Pythium insidiosum. A doença ocorre em animais de regiões tropicais e 

subtropicais úmidas, principalmente nos meses de verão, atacando equinos de todas as 

idades, sexo ou raças. A doença é frequentemente diagnosticada em equinos como sendo 

um piogranuloma cutâneo, entretanto outras apresentações clínicas podem estar presentes 

nessa espécie, como a forma intestinal e a metastática que atingem vários órgãos. As 

lesões geralmente são únicas e mais frequentemente encontradas nas áreas do corpo nas 

quais os animais estão em constante contato com a água: pele das regiões inferiores dos 

membros, principalmente posteriores, região abdominal ventral, peito, pescoço, face, 

lábios, mama e genitais. O diagnóstico é baseado no histórico do animal, sinais clínicos, 

exame histopatológico, isolamento e identificação do agente e ainda técnicas sorológicas, 

por exemplo imunodifusão, ELISA e imunohistoquimica e técnicas moleculares como 

PCR. O tratamento consiste em ressecção cirúrgica profunda da massa granulomatosa, 

associado a terapia com anfotericina B ou ketoconazol. Habronemose é uma doença 

parasitária comum em todo o mundo. É causada por larvas dos nematóides Habronema 

spp e Draschia megastoma que gera muitos prejuízos e percas aos criadores de equinos, 

por causar ferimentos na região ocular, locais em que ocorreu trauma ou ferimentos 

exsudativos em regiões corpóreas na qual o equino, não possua uma eficácia para repelir 

as moscas. A Habronemose Cutânea é também conhecida pelo nome “ferida de verão” 

pelo fato de que nesta época do ano proliferam as moscas, predispondo ao 

desenvolvimento da lesão. A Habronemose é uma doença parasitária que afeta equídeos, 

causada por três espécies diferentes de parasitas: Habronema muscae, H. microstoma e 

Draschia megastoma, sendo o ciclo e morfologia muito semelhantes entre os mesmos. 

Ambas são consideradas hospedeiros intermediários desse parasita, com distribuição 

cosmopolita e grande interesse médico - sanitário, uma vez que são transmissoras de 

várias doenças, tanto a animais como a humanos. É diagnosticada através da presença de 

sinais clínicos e a presença e identificação da larva L3 em um raspado de pele ou biópsia 

da lesão, mas ainda há dificuldade de visualizar as larvas. O tratamento se dá de acordo 

com a gravidade da lesão ou extensão da doença, para a Habronemose cutânea inclui a 

administração de corticosteroides e combinações tópicas de anti-inflamatórios, larvicida 

e antibióticos. O objetivo do presente trabalho é através de uma revisão de literatura 

apresentar o diferencial clínico entre a Habronemose Cutânea e Pitiose, enfermidades que 

acometem equídeos. 
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O feijoeiro é cultura extremamente importante no Brasil, sendo presente na alimentação 

diária de milhões de pessoas no nosso país, um dos maiores produtores da espécie 

mundiais do grão. Por ser leguminosa, o feijoeiro faz, em associação com 

microrganismos, fixação biológica do nitrogênio, produzindo nódulos, que demanda uma 

série de enzimas, nutrientes e outros fatores para ser eficiente e, assim, contribuir com a 

nutrição nitrogenada das plantas.  Desta forma, o objetivo desse trabalho foi analisar a 

influência do nitrogênio, cálcio, boro, níquel e cobalto na nodulação e no 

desenvolvimento de feijoeiro cultivado em vasos e sob cobertura. O ensaio foi conduzido 

sob estufa, no Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal, em Espírito 

Santo do Pinhal, São Paulo, latitude sul 22°11’27” e longitude oeste 46°44’27” e altitude 

de 870 metros, em delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições e nove 

tratamentos: controle e adição de doses de nitrogênio, cálcio, boro, níquel e cobalto. Cada 

parcela constou de um vaso de três litros com substrato inerte, onde se adicionou solução 

nutritiva, de acordo com os tratamentos, em dias alternados. No florescimento colheram-

se as plantas e avaliaram-se a massa fresca e seca (das raízes e parte aérea, comprimento 

de raiz e altura de parte aérea e número de nódulos por grama de matéria seca. Os 

resultados foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas por Tukey a 

5%, revelando que, entre as variáveis consideradas, apenas a nodulação mostrou 

diferenças estatísticas, destacando-se as parcelas com adição de boro e de nitrogênio. 

Concluiu-se, então, que dose adicional beneficiou a nodulação e que nas nutridas com o 

dobro de nitrogênio, em relação ao recomendado, houve prejuízo quanto a nodulação e 

que não houve qualquer influência dos nutrientes testados nas demais variáveis. 
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A couve de folhas é uma hortaliça com grande valor econômico no Brasil, para os 

produtores convencionais e orgânicos. É rica em vitaminas A e C, fibras, antioxidantes e 

minerais como potássio, cálcio e ferro, que ajudam a prevenir e tratar doenças como 

anemia, câncer e pressão alta. O oídio (Erysiphe polygoni) causa uma das principais 

doenças na cultura da couve. Os métodos convencionais para o seu controle envolvem o 

uso de fungicidas químicos sistêmicos que são proibidos na agricultura orgânica. O 

objetivo do trabalho foi estudar a possibilidade de uso de leite cru e boro, alternativas 

permitidas para a produção orgânica, no controle de oídio na cultura da Couve de Folhas, 

cultivado no sistema orgânico. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, no 

Curso de Engenharia Agronômica, UNIPINHAL, Espírito Santo do Pinhal, latitude -

22.2032 S e de longitude -46.7458 W com altitude média de 870 metros, em delineamento 

estatístico inteiramente casualizado e 8 tratamentos envolvendo controle o uso de leite 

cru (em 3 diferentes doses) e boro, associados ou não. Cada parcela constou de um vaso 

plástico de 5,5 litros, contendo solo analisado; corrigido quanto à fertilidade, através da 

análise de solo. Os produtos foram aplicados; semanalmente, dos 20 dias até os 40 dias 

da instalação. As avaliações foram: incidência de oídio, aos 30, 40 e 50 dias após o plantio 

das mudas, através de notas, com o emprego de escala criada pelo autor e produção de 

folhas aos 60 dias. Os resultados, ;tratados estatisticamente pela análise de variância e 

teste de Tukey, mostraram que os tratamentos foram efetivos no combate a incidência do 

oídio e  permitiram concluir que os usos associados de leite cru a 1,0% e a 1,5% 

associados ao boro foram os tratamentos mais adequados, para o controle do oídio e 

beneficiaram, também a produção. 
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Nos estabelecimentos veterinários é essencial a higienização adequada, pois são locais 

propícios a presença de agentes patogênicos. Os processos que asseguram essa limpeza 

nas áreas de tratamento de animais são a desinfecção e esterilização. A diferença entre 

eles está na concentração de microrganismos que eliminam: a esterilização, além de ser 

eficaz contra bactérias, vírus e fungos também atingem esporos. Outra divergência é a 

área de abrangência de cada um, já que a esterilização não pode ser feita em ambientes 

amplos, como em pisos, paredes e tetos, sendo destinadas a utensílios. Assim, o objetivo 

do presente trabalho foi realizar uma pesquisa bibliográfica sobre higiene e desinfecção 

na clínica médica veterinária, em plataformas de busca como Google acadêmico e Scielo, 

utilizando- se os descritores desinfetantes; esterilização; clínica veterinária; associado a 

um estudo de meio, vivenciando a rotina de higiene e desinfecção na clínica médica de 

grandes animais, através de uma visita in loco. Durante a visita, pode-se observar que nas 

baias onde é realizado o manejo dos grandes animais, o piso é de cimento rústico, que 

quando lavado é utilizado cloro, estando de acordo com a literatura, como agente 

bactericida em microrganismos na forma vegetativa. Também se fez uso do álcool a 70% 

como agente antisséptico, com ação melhorada com adição de iodo a 2%. Para 

instrumentais na remoção de matéria orgânica (secreção, sangue, tecidos orgânicos), se 

utilizou detergentes enzimáticos e nos processos de esterilização de instrumentais, o uso 

da autoclave. Assim, é de suma importância que tenha um programa de limpeza e 

desinfecção abrangente e de uso rotineiro em instalações veterinárias, visando a 

diminuição da carga microbiana, no controle e profilaxia de infecções, principalmente 

hospitalares. 
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Com o incremento da produção avícola no Brasil e no mundo, é necessário que seja 

seguido a risca os protocolos de limpeza e desinfecção nas granjas, para garantir assim 

um bem-estar animal e também uma excelência nos objetivos de diminuição de 

contaminação por microrganismos causadores de enfermidades, e consecutivamente 

diminuição das perdas por morte, aumento de ganhos e de produção e exportação. Para a 

realização deste trabalho foi feita uma revisão bibliográfica em sites de busca como 

Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se os descritores limpeza, desinfecção, aves, 

avicultura, corte. Pode-se observar que, para que ocorra uma limpeza e desinfecção eficaz 

nos aviários é preciso que o avicultor siga diversos protocolos, tais como biosseguridade; 

higienização; procedimentos de limpeza seca e úmida, com os sabões e detergentes 

adequados, com soluções catiônicas, aniônicas e não iônicas; processo de desinfecção 

usando os seguintes compostos, compostos fenólicos, amônia quaternária, clorexidina, 

cloro, aldeídos, e agentes oxidantes. Após tais procedimentos terem sido realizados e o 

local esteja completamente seco, se dá início a chamada vassoura de fogo, onde é 

utilizado um lança chamas, para desinfecção tanto da cama quando for reutilizada, como 

também para piso, parede e teto. Além da limpeza interna é necessário garantir que a 

limpeza externa esteja em dia também, como grama aparada, lixo descartado 

corretamente, entrada controlada de pessoas e veículos garantindo a biosseguridade. 

Assim, pode-se concluir que os programas de higiene e desinfecção em aviários, se traduz 

em sanidade, produtividade e lucratividade, como parte dos pilares da produção animal. 
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A higiene de desinfecção em instalações veterinárias se relaciona principalmente nos 

processos de biosseguridade, no controle e profilaxia de patógenos. Em instalações para 

equinos como em haras, o controle de microrganismos, assume grande importância 

quanto à contaminação, no risco de transmissibilidade de patógenos microbianos. O 

objetivo do presente foi realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a cadeia de higiene e 

desinfecção em haras, assim como realizar um estudo de meio, através de uma visita 

técnica a uma instalação, em que se pode verificar os procedimentos de higiene e 

desinfecção. Pode-se observar que fundamental, a remoção de matéria orgânica como 

fezes e dejetos de cama, assim como o uso de desinfetantes em suas recomendações 

corretas. Foi observado o uso de desinfetantes halogenados como iodo, quaternário de 

amônia, cresóis, dentre outros. Conclui-se que os processos de higiene e desinfecção são 

de grande importância nos programas de higiene, como medidas profiláticas nos 

programas de manejo sanitário.  
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Ciências Agrárias 

 

Para garantir a saúde dos animais e um bom desenvolvimento financeiro do 

empreendimento, é de extrema importância a presença do manejo sanitário e ambiental. 

Em relação a canis, o manejo sanitário é a principal fase para a implantação de uma 

instalação adequada. Esta etapa tende a variar de acordo com as raças de cães e durante o 

processo há um período de isolamento acompanhado de exames para evitar disseminação 

de doenças no local. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma atividade 

observacional, sobre os processos de higiene e desinfecção em instalações veterinárias 

como em canis, comparando com as recomendações de literatura, assim como os 

processos físicos e químicos utilizados e seus mecanismos de ação, contribuindo com os 

conceitos teóricos observados junto à disciplina de Microbiologia e Imunologia Animal 

Geral. Na visita técnica realizada foi observado a higienização do local e os produtos 

utilizados. No ambiente, é utilizado para sua higiene, apenas sabão em pó e água. Inicia-

se a limpeza retirando as fezes do local, deposita-se o sabão em pó, adiciona-se água e 

realiza fricção até a produção de espuma. Logo após, retira-se a espuma com água 

corrente até não haver mais resquícios e o ambiente ficar limpo. Pode-se considerar que 

sabões tem efeito emulsificante de gorduras, em função de sua polaridade de cadeia. No 

entanto, pode-se considerar que o uso de desinfetantes em instalações de animais é de 

grande importância no controle e prevenção de infecções. 

 

Palavras-chave: cães; manejo; instalações; controle de microrganismos. 
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MONITORAMENTO IN VITRO DA SENSIBILIDADE DO FUNGO Phakopsora 

pachyrhizi AOS FUNGICIDAS INIBIDORES NO CULTIVAR DA SOJA Glycine 

max (L.) MERRILL 
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prof.thatiane.menezes@unipinhal.edu.br  

 

Curso de Engenharia Agronômica, UniPinhal 

Ciências Agrárias 

 

Considerada uma importante cultura do agronegócio brasileiro, a soja é responsável pelo 

desenvolvimento econômico em diversas áreas agrícolas do país, sendo uma alternativa 

rentável aos produtores. Em virtude disso, técnicas de manejo visando maior 

produtividade e redução de perdas da oleaginosa decorrentes de doenças fúngicas 

causadas pelo agente etiológico Phakopsora pachyrhizi e seu controle químico tem sido 

pesquisadas. Assim, o objetivo deste trabalho foi monitorar, durante 28 dias, a 

sensibilidade in vitro do fungo Phakopsora pachyrhizi aos principais fungicidas 

existentes no mercado (Fox®, Aproach®Prima e Elatus®) em concentrações de 0,125, 

0,25, 0,5 e 1ppm, avaliando-se a eficácia in vitro de cada grupo químico ao contato de 

variantes recentes do fungo encontradas na safra 2020/2021. O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualisado com cinco repetições em cada 

concentração, sendo a unidade experimental constituída por uma placa de Petri, com duas 

folhas de soja. Após a coleta dos dados foram realizadas análises por meio do sotware 

Sisvar. Como resultado, foi possível observar que as folhas de soja foram mais sensíveis 

aos fungicidas Elatus® e Aproach®Prima em todas as concentrações avaliadas, com 

menor progressão da doença, principalmente até os 21 dias de avaliação. 

 

Palavras-chave: leguminosa; commoditie; ambiente controlado; ferrugem asiática. 
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O USO DE SUINOS NA EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 

Eduarda Leticia Pereira; Julia Sabará de Souza; Pamela Aparecida da Silva Rocha; 

Margarete Del Bianchi  
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Curso de Medicina Veterinária, UniPinhal  

Ciências Agrárias 

  

Quando se busca relatos do uso de animais pelo homem, encontra-se uma relação antiga, 

em que os animais têm sido usados na alimentação, na caça, nos esportes, no transporte, 

nas cerimônias religiosas e sacríficos, buscando um maior conforto de uma espécie, a 

humana. Os suínos tem sido uma opção na experimentação animal. Desta forma, o 

objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão bibliográfica sobre o uso de suínos 

na experimentação animal, através de sites de busca como Google Acadêmico e Scielo, 

utilizando-se os descritores pesquisa, anatomia comparada, fisiologia comparada, Sus 

scrofa domesticus. Pode-se verificar que os suínos são considerados uma grande opção 

da medicina para aumentar a sobrevivência animal, desde o fornecimento de substâncias 

vitais à vida do homem até a doação de órgãos, devido a sua semelhança orgânica e 

tecidual, no que diz respeito a aspectos ligados a fisiologia e morfologia da pele, fisiologia 

e anatomia cardiovascular, fisiologia e anatomia digestiva, morfologia e fisiologia renal, 

odontologia e imunologia, várias partes do organismo dos suínos podem ser utilizadas em 

medicina humana. Assim, dentro dos aspectos éticos e legais, o uso de suínos, dentre eles, 

os mini pigs, na experimentação animal é uma realidade, contribuindo para as ciências 

morfológicas e funcionais.   

 

Palavras-chave: pesquisa, anatomia comparada, fisiologia comparada, Sus scrofa 

domesticus. 
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OFICINA DE HAMBURGUER ARTESANAL: PRODUZA E VENDA 
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O hambúrguer é um produto obtido da mistura de carnes de animais, moídas e 

acrescentadas de gordura ou não. Após moldagem, pode ser cozido, frito, assado, 

congelado ou resfriado. A denominação de venda dos hambúrgueres deve especificar o 

tipo de carne ou blend de que é composto (por exemplo: hambúrguer bovino, suíno, de 

frango, vegetariano etc) e seus acompanhamentos (queijo, salada, molhos etc). A palavra 

artesanal sugere ao consumidor o conceito de comfort food, uma tendência gastronômica 

que, tanto em produções caseiras como comerciais, valoriza a escolha apropriada de 

insumos, em especial as proteínas animais no caso do hambúrguer artesanal. A presente 

oficina teve por objetivo ensinar sobre a história do hambúrguer, as etapas do preparo, a 

forma de extrair as melhores características de cada insumo a partir dos blends, as 

particularidades das hamburguerias, a harmonização do produto com seus 

acompanhamentos, a montagem e os serviços. A oficina foi realizada nas dependências 

do Laboratório de Gastronomia do UniPinhal e ministrada pelo professor convidado 

Deumas Oliveira. Após uma breve introdução teórica sobre o que é preciso para começar 

a cozinhar, a importância do mise em place, dos cortes, fundos, métodos de cocção e 

acompanhamentos, foram preparados hambúrgueres de carnes e blends específicos, bem 

como de cogumelos. Também foram assados pães artesanais para comparação com os 

industrializados. Os resultados comprovaram a superioridade da qualidade artesanal dos 

hambúrgueres por meio das seguintes produções: blend I: fraldinha, miolo de acém, peito 

bovino e gordura do peito; blend II: peito bovino, alcatra e gordura de peito; hamburguer 

de carne seca e linguiça; hamburguer vegetariano de cogumelos com alho assado; 

acompanhamentos: tomate confit, alho assado, creme cheddar, sour cream e batatas 

assadas.  

 

Palavras-chave: hamburguerias; comfort food; blends; acompanhamentos; pães. 
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PASTEJO DE AVEIA PRETA EM PÓS PLANTIO DE MILHO E GANHO DE 

PESO DE REBANHO BOVINO: RELATO DE CASO NO SÍTIO SANTO 

ANTÔNIO, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL – SP. 

 

Thiago Luz Casalecchi; Marianna Stella Zibordi  
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Ciências Agrárias 

 

A aveia se apresenta como uma boa opção para adubação verde devido a sua grande 

resistência a seca e frio, o que facilita o cultivo nas entressafras. Também pode ser 

utilizada como silagem ou pastagem para rebanho. Esse trabalho tem como objetivo 

apresentar um relato de caso de ganho de peso de um rebanho bovino após 30 dias em 

pastagem de aveia preta (em rotação com milho), bem como destacar os benefícios da 

aveia preta como adubação verde. O estudo foi realizado no Sitio Santo Antônio (-

22.269291, - 46.746692), Espírito Santo do Pinhal-SP. A propriedade possui 103 hectares 

e foi utilizada uma área de 14 hectares, com o plantio de aveia realizado sequencialmente 

à cultura do milho. Após 60 dias do plantio da aveia, foi cortada uma área de 10 m² de 

uma região uniforme utilizando uma roçadeira costal tradicional. Em seguida, a massa foi 

coletada, ensacada e pesada. Foram introduzidos na área 117 animais para pastejo sendo 

73 vacas (20 prenhas, 41 vacas amamentando e 12 solteiras) sangue nelore e cruzamento 

industrial (nelore x bonsmara); 41 bezerros mamando cruzamento industrial; 3 touros 

sendo um nelore, um bonsmara e um black angus, que ficaram 30 dias na área. Por 

amostragem, os animais foram pesados antes de entrarem no pastejo e após a permanência 

na área com aveia. Com esse trabalho foi possível observar que a aveia performa muito 

bem como forrageira gerando um ganho de peso médio de 47 82 kg por animal no período 

de 30 dias, deixando no solo cerca de 1,5 toneladas por hectare de massa verde. Vale 

ressaltar que os animais saíram de uma pastagem fraca, antes de entrarem no pastejo de 

aveia. Destaca-se a versatilidade da aveia para utilização em rotação de cultura, pastejo, 

silagem, adubação verde e formação de palhada. 

 

Palavras-chave: adubação verde; bovinos; forrageira.  
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PLANTAS QUE PODEM CAUSAR INTOXICAÇÃO EM ANIMAIS 

DOMÉSTICOS 
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Trata-se de um trabalho de extensão acadêmica, proposto para os alunos do Curso de 

Medicina Veterinária, primeiro nível do ano de 2022, cujo objetivo foi o de contribuir 

para a construção da Cartilha intitulada de “Guarda responsável: cuidados com os animais 

domésticos”. Foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico e pesquisas na 

internet. Teve seu conteúdo reduzido e adaptado para uma linguagem de entendimento 

popular, uma vez que a etapa seguinte é a de torná-lo público em eventos na comunidade 

pinhalense e regional. O tema desenvolvido foi “Plantas que podem causar intoxicação 

em animais domésticos” O envenenamento causado por plantas tóxicas ornamentais, 

afeta pequenos e grandes animais, principalmente animais jovens, devido a troca de 

dentição, estresse, troca de ambientes ou mudança de rotina. As plantas mais comuns que 

são ingeridas acidentalmente, sendo comum nas residências, são: Antúrio, Azaleia, Lírio, 

Violeta dentre outras. Elas podem causar desde sintomas leves até sintomas cardíacos e 

neurológicos. A conduta terapêutica a ser seguida pelo médico-veterinário depende dos 

sintomas apresentados; da quantidade de substância ingerida e da agilidade do tutor em 

procurar o veterinário. Todas essas ações contribuem para evitar o óbito do animal. É de 

grande importância a prevenção através da educação e orientação da população em geral, 

principalmente quem possui animais domésticos, deve estar atento no isolamento ou 

impedimento de contato do animal com plantas tóxicas. Julgamos altamente relevante 

levar informações sobre este assunto para comunidade externa e interna. Entendemos que, 

por meio do conhecimento dos assuntos vinculados aos cuidados com os animais, seja 

possível melhorar a qualidade de vida e o bem-estar deles. 

 

Palavras-chave: envenenamento; ingestão; toxicidade; guarda responsável. 
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PLEUROPNEUMONIA SECUNDÁRIA A OBSTRUÇÃO ESOFÁGICA EM 

EQUINO – RELATO DE CASO 
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A pleuropneumonia é uma enfermidade frequente em equinos, que consiste na 

colonização bacteriana da pleura e do parênquima pulmonar, devido a uma pneumonia 

havendo extensão do processo para a pleura e espaço pleural. Foi encaminhado ao 

HOVET da UNIPINHAL um equino fêmea de aproximadamente 12 anos, com histórico 

de ter tido obstrução esofágica, sendo atendido na propriedade.  Dois dias após o quadro 

de obstrução esofágica o animal deu entrada no HOVET com queixa de apatia e anorexia. 

Ao exame clínico observou-se frequências cardíaca e respiratória aumentadas, febre, 

letargia e dispneia. Na auscultação pulmonar observou-se presença de estertores, foi 

realizado exame ultrassonográfico da cavidade torácica e observou-se evidente efusão 

pleural. Foram realizados exames laboratoriais que mostraram uma leucopenia e 

acentuada hiperfibrinogemia. Foi diagnosticada uma pleuropneumonia provavelmente 

secundária a aspiração de conteúdo durante o quadro da obstrução do esôfago. O 

tratamento preconizado foi terapia antimicrobiana sistêmica com Ceftiofur 

(3mg/kg/BID), drenagem do excesso de líquido pleural, administração de terapia anti-

inflamatória e analgésica e tratamento de suporte a base de fluidoterapia.  Porém o animal 

veio a óbito após três dias do início do tratamento. De acordo com o exposto conclui-se 

que a pleuropneumonia é uma complicação possível em quadros de obstrução esofágica 

e o tratamento com antimicrobianos deve ser instituído de forma preventiva para esses 

casos uma vez que existe alto risco de aspiração de conteúdo.   

 

Palavras-chave: pneumonia; esôfago; cavalo. 
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PROCESSOS DE CONTROLE DE MICRORGANISMOS EM AMBIENTE 

CIRURGICO HOSPITALAR VETERINÁRIO 
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Os procedimentos cirúrgicos na clínica médica veterinária de grandes animais, tal como 

de pequenos ou dos próprios seres humanos possuem como pilar, um protocolo a ser 

seguido, que consiste em manter a sala de cirurgia livre de microrganismos patogênicos, 

a mais ínfima sequer presença deles pode tornar uma simples incisão em uma cascata de 

infecções. Para a realização deste trabalho, se fez uso da literatura disponiblizada em 

endereços eletrônicos, como Google Acadêmico e Scielo, incluindo cadernos didáticos, 

páginas virtuais de usuários e páginas oficiais de clínicas, e uma visita técnica, como 

estudo de meio a um hospital veterinário, em um município da região leste paulista. 

Verificou-se que o programa de higiene e desinfecção utilizado na rotina hospitalar é 

baseado em uso de agentes físicos como autoclave e químicos como desinfetantes e 

antissépticos, incluindo os ambientes cirúrgicos em que os animais se encontram em 

condições vulneráveis de contaminação, podendo-se concluir que os processos de 

controles físicos e químicos de microrganismos, em ambientes hospitalares, incluindo os 

centros cirúrgicos são importantes ferramentas, para o sucesso de procedimentos 

invasivos, em Medicina Veterinária, visando a manutenção vital dos pacientes, evitando 

os processos de infecções hospitalares por agentes microbianos. 

 

Palavras-chave: higiene; centro cirúrgico; medicina veterinária. 
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PROCESSOS DE HIGIENE E DESINFECÇÃO NA SUINOCULTURA 
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A criação de suínos em sistemas confinados permite uma melhoria em resultados 

produtivos como ganhos de peso, conversão alimentar e maior número de animais 

produzidos e pode potencialmente minimizar a ocorrência de doenças, exigindo 

programas de higiene e desinfecção adequados no controle de microrganismos. O 

objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica, junto a plataformas de busca 

como Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se descritores; suínos, desinfetantes, 

produção zootécnica. sobre os processos de higiene e desinfecção na suinoculutura, 

comparando com atividade observacional in loco, através de uma visita técnica a um 

criatório de suínos e tecendo um comparativo com as recomendações de literatura. Pode-

se observar a necessidade intrínseca de remoção de matéria orgânica como material fecal 

e sobras de ração. Seguido de um processo de lavagem com detergentes e aplicação de 

desinfetantes em sistema rotacionado como halogenados e quaternários de amônia. Pode-

se concluir que os programas de higiene e desinfecção em instalações suinícolas, 

correspondem aos processos de biosseguridade, fazendo parte do controle sanitário da 

produção zootécnica.  
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PRODUÇÃO ORGÂNICA DE ALFACE E RÚCULA 

Pedro Henrique Argentini; Nilva Teresinha Teixeira; Maria Izabella Ribeiro Padovani 

Loschi; Thiago Pavani Rigoto; Eduarda Fernandes Borges; Giovana Piton Mendes; 

Leonardo Pereira dos Santos; 

nilva@unipinhal.edu.br 

 

Curso de Engenharia Agronômica, UniPinhal 
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As hortaliças são alimentos extremamente importantes para os seres humanos: são fontes 

de vitaminas e de fibras. A alface e a rúcula se destacam entre elas. Atualmente, a alface 

é, no Brasil, a 3ª hortaliça em maior volume de produção. A rúcula é muito apreciada, 

sendo consumida na forma de saladas, é rica em fotoquímicos e considerada como 

alimento funcional. Para o cultivo de hortaliças os produtores empregam os sistemas 

convencional, orgânico e hidropônico, sendo que a produção orgânica de alimentos, vem 

crescendo em nosso país. O estudo teve como objetivo verificar a possibilidade de 

produção de alface (Lactuca sativa L.) e de rúcula (Eruca vesicaria L.), em plantio 

isolado e associado, adubadas com fertilizantes minerais, esterco bovino, composto 

enriquecido Bokashi e Biofertilizante produzido a partir do Bokashi. O ensaio foi 

conduzido sob estufa, no Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal, em 

Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, latitute sul 22°11’27” e; longitude oeste 46°44’27” 

em blocos ao acaso, com 4 repetições e 6 tratamentos: controle; esterco bovino; esterco 

bovino + adubação mineral; esterco bovino + Bokashi; Esterco Bovino + Biofertilizante; 

Esterco Bovino + Bokashi + Biofertilizante. Cada parcela constou de canteiros de 1m x 

1m. Aos 45 dias após a instalação foram colhidas 2 plantas da parte central de cada parcela 

e avaliados a massa fresca e o número de folhas. A observação dos dados deixou evidente 

que todas as formas de adubação se mostraram com resultados superiores ao controle, 

destacando-se a associação esterco bovino e Bokashi, no cultivo isolado ou associado das 

espécies estudadas.  Pode-se concluir que há ampla possibilidade do cultivo orgânico das 

espécies estudadas, solteiras ou consorciadas e que a combinação de esterco Bovino e 

Bokashi mostrou-se a mais adequada.  
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PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: AVICULTURA FAMILIAR – 

CRIAÇÃO DE AVES COLONIAIS 
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A avicultura familiar está ligada diretamente a agricultura familiar e tem como principal 

objetivo a produção de carne e ovos para autoconsumo [MDB1]. Assim, o objetivo do 

presente trabalho foi realizar uma atividade extensionista direcionada a avicultura 

familiar junto a um pequeno produtor rural direcionando conhecimentos técnicos, 

agregação de valores e manejo adequado a sua criação de aves. Foi feito um levantamento 

bibliográfico junto à plataforma Google Acadêmico, utilizando-se os descritores aves 

coloniais; avicultura familiar e aves, associado a uma visita técnica a uma propriedade 

rural no município de Espírito Santo do Pinhal- SP. A propriedade tem como principal 

fonte de renda a piscicultura e a avicultura colonial é utilizada apenas para fins de 

consumo próprio de ovos e carne, com um total de 164 aves diversificadas, sendo 58 

galinhas, 5 garnisés fêmeas, 4 garnisés machos, 8 galos, 3 perus, 6 galinhas d’angola e 80 

pintos, criados separadamente até atingirem 25 dias. A alimentação é baseada em uma 

ração inicial até 25 dias de idade, após esse período a alimentação é a mesma fornecida 

para o restante das aves adultas, 2 vezes ao dia. A criação é solta durante o dia e abrigadas 

no galinheiro no período da noite, onde há disponibilidade de água a vontade. A 

propriedade em questão tem um alto potencial para a adequação das melhorias propostas, 

sendo elas de fácil acesso e baixo custo ao produtor e que apesar de simples podem em 

pouco tempo mostrar bons resultados. Pode-se concluir que a criação de aves no sistema 

colonial não possui intenção de competir com a avicultura industrial, mas representa 

potencial de desenvolvimento local, preenchendo um nicho de mercado com produtos 

originados de um sistema alternativo de produção, atendendo aos consumidores com uma 

alimentação natural e sustentável.  
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A cultura do milho é de suma importância econômica para o Brasil, o terceiro maior 

produtor mundial do referido cereal. Então, se justifica o uso de novas tecnologias na 

referida cultura. Com as mudanças climáticas, a incidência solar vem se tornando cada 

vez mais intensa, o que fez surgir os protetores solares, que agem quanto aos efeitos 

nocivos da radiação solar, com poucas publicações. O objetivo do estudo foi avaliar o 

desenvolvimento do milho (Zea mays L) híbrido B 2828, tratado com diferentes doses do 

protetor solar Surround®WP, que é um silicato de potássio. O ensaio foi conduzido no 

período dezembro de 2021 a março de 2022, na casa de vegetação do Curso de Engenharia 

Agronômica do UniPinhal, em delineamento inteiramente casualisado, com 4 repetições 

e 5 tratamentos: controle e 4 doses do protetor solar, aplicadas em pulverização, no 

estágio vegetativo V3. Cada parcela constou de 1 vaso de 8 litros contendo substrato 

composto de 2/3 de terra de barranco e 1/3 de esterco bovino, corrigido quanto à 

fertilidade, pela análise de solo e exigência da cultura. Foram avaliados, por parcela, 

massa de espigas com e sem palha e número e peso de grãos. Acompanhou-se o cultivo 

por avaliações visuais diárias feitas, quanto a ocorrência de escaldaduras, provocadas pela 

radiação solar. Os resultados de produção foram estudados estatisticamente, através da 

análise de variância e teste de Tukey para comparação das médias. As observações visuais 

mostraram que não houve ocorrência de efeitos negativos da radiação solar. Porém, as 

plantas tratadas com o protetor solar mostraram-se mais produtivas, em número e peso de 

grãos, do que as não tratadas com o protetor solar, destacando-se o uso a 2%. Conclui-se, 

portanto e nas condições do ensaio, que a inclusão do protetor solar foi benéfica em 

relação à produtividade.  

 

Palavras-chave: radiação solar; produtividade; Zea mays L. 
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QUALIDADE DE ÁGUA DO RIBEIRÃO DOS PORCOS NO MUNICÍPIO DE 

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL-SP 

Alunos do nível 1/2022 dos cursos de Biomedicina e Engenharia Agronômica, Inês 

Juliana Martorano Giardini1, Thatiane Padilha de Menezes2, André Palermo Tonietti 1,2, 

Thais Louise Soares2, Diego Miranda de Souza2 

prof.thatiane.menezes@unipinhal.edu.br 

 

1Curso de Engenharia Agronômica, UniPinhal; 2 Curso de Biomedicina, UniPinhal 

Ciências Agrárias 

 

O monitoramento dos cursos d’águas por meio de características preconizadas em 

legislação é fundamental para assegurar o gerenciamento sustentável dos recursos 

hídricos. Características como demanda bioquímica por oxigênio (DBO), turbidez, 

potencial hidrogeniônico (pH), demanda química de oxigênio (DQO) e presença de 

coliformes fecais são utilizados para avaliar a qualidade da água em córregos. Neste 

sentido, este trabalho visa estudar a qualidade da água do Ribeirão dos Porcos, no 

munícipio de Espírito Santo do Pinhal-SP, por meio da atualização dos parâmetros físico-

químicos e microbiológicos. Para isso, alunos do nível 1 dos cursos de Engenharia 

Agronômica e Biomedicina realizaram coletas mensalmente no córrego e posteriormente 

analisaram as amostras no Laboratório de Solos do UniPinhal. Verificou-se que o pH nos 

dois pontos analisados foram próximos, variando de 6,32 a 7,04. A cor teve alterações ao 

longo do período avaliado, assim como nos dois pontos coletados, sendo no mês de 

março, ponto 2, menor valor color de 92,33 mg Pt L-1, assim como de turbidez 4,45 UT.; 

A demanda química de oxigênio diferiu nos dois meses avaliados, sendo menor em abril 

15 mg dm-3 de O2. Pela análise microbiológica da água local, verificou-se a presença de 

coliformes totais, com resultado negativo para Escherichia coli. Conclui-se que os valores 

de pH encontrados estão dentro dos estabelecidos pelo CONAMA 357/2005, 6,0 a 9,0. A 

cor está fora do padrão estabelecido pelo Portaria 518/2004 que seria de 75 mg Pt/L. Por 

outro lado, a turbidez no em março ponto 2, apresentou-se dentro do padrão limite de 5,0 

UNT estabelecido pelo CONAMA para águas da classe I. A demanda química de 

oxigênio foi superior no mês de março, em ambos os pontos coletados.  

 

Palavras-chave: responsabilidade ambiental; análise de água; sociedade; efluentes.  
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RESÍDUOS DE GLIFOSATO NO CAFÉ ARÁBICA BENEFICIADO 

Thiego Duarte da Costa; André Luis Paradela 

thiego.duarte@comexim.com.br 

 

Curso de Engenharia Agronômica, UniPinhal 

Ciências Agrárias 

 

Esse trabalho foi desenvolvido para avaliar o efeito residual do herbicida glifosato (N-

(fosfonometil glicina) em amostras de cafés arábicas beneficiados. O experimento está 

sendo conduzido em cafeeiro Catuai no UniPinhal, quando se empregaram 5 tratamentos 

com herbicida a base de Glifosato acrescidos de controle.  Os herbicidas foram  aplicados 

na operação de manejo em pós emergência das plantas daninhas da área destinada para 

os tratamentos usando uma bomba costal, mantendo um espaçamento de segurança entre 

cada tratamento para evitar interferências. Esse espaço de segurança foi equivalente ao 

de uma rua de café. Foram colhidos o equivalente a 1,8 kg de café de cada área, que foram 

submetidos a análise através do método de Determinação de Glifosato por Cromatografia 

Líquida com Espectrometria de Massas com limite de quantificação (LQ)  de 0,05 mg kg-

1. Os resultados evidenciarão os possíveis resíduos dos herbicidas aplicados contribuindo, 

assim, para o manejo de herbicidas nas lavouras cafeeiras.   

 

Palavras-chave: glifosato; café arábica; Coffea arabica. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA - GRANULOMA LEPROIDE CANINO (GLC) 

Giuliana Brasil Croce; Rafaela Floriano Simões da Silva Camargo 

giuliana.croce@unipinhal.edu.br  

 

Curso de Medicina Veterinária, UniPinhal  

Ciências Agrárias 

 

O granuloma leproide canino (GLC) é causado por uma micobactéria (Mycobacterium 

spp), podendo provocar lesões nodulares, afetando a derme e/ou tecido subcutâneo. Esses 

nódulos tendem ser firmes a palpação, indolores e geralmente no local observa-se 

alopecia e dependendo da gravidade da doença, ulcerações. Acometem, geralmente, 

animais de pelo curto, cães da raça Boxer são mais predispostos, seguido dos Pit Bulls e 

SRD, não tendo predileção sexual. Pavilhão auricular, face e membros torácicos são as 

regiões comumente afetadas. Além das nodulações, ulceradas ou não, observa-se também 

prurido e meneios cefálicos. O diagnóstico da doença é realizado pelo histórico do 

paciente, padrão racial, características das lesões e exames complementares como a 

citologia, histopatologia e/ou PCR. Na citologia e histopatologia utiliza-se a coloração de 

Ziehl-Neelsen para a diferenciação das micobactérias, uma vez que são álcool ácido-

resistentes (BAAR). Na microscopia pode-se evidenciar os bacilos dentro de macrófagos 

e/ou neutrófilos, não sendo uma regra. Como tratamento utiliza-se antibióticos tópicos 

e/ou sistêmicos, sendo mais comum e eficaz a enrofloxacina associada ao uso tópico da 

rifamicina sobre as lesões. Estudos também mostram, que em alguns casos associação da 

rifampicina e Doxiciclina são eficazes. O tratamento pode variar de um a doze meses. Em 

alguns casos onde a antibiótico-terapia não surte efeito sob as lesões, realiza-se a excisão 

cirúrgica, porém a utilização dos antibióticos não deve ser interrompida. Apesar de ser 

considerada uma doença autolimitante de acordo com a gravidade, o prognóstico tende a 

ser excelente, podendo deixar apenas cicatrizes e/ou hiperpigmentação no local. Não é de 

caráter contagioso tanto para seres humanos quanto para outros animais, porém ainda se 

tem pouco estudo sobre as espécies causadoras do GLC. Este trabalho teve como objetivo 

realizar uma revisão bibliográfica nas plataformas de busca Google Acadêmico e Scielo 

sobre o GLC. 

 

Palavras-chave: granuloma leproide canino; lesões nodulares; Mycobacterium spp.  
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SARCOIDE EM MUAR - RELATO DE CASO 

Adriely Marques Pereira; Ana Paula Silva; Danielli Pereira Nazário; Guilherme Magiolo 

Biazotto; Larissa Silva Alvarenga; Luiz Eduardo Benassi Ribeiro; Valdemar Losano 

Junior; Fernanda Monteiro da Luz Casalecchi 

daniellin455@gmail.com  

 

Curso de Medicina Veterinária, UniPinhal 

Ciências Agrárias 

  

O sarcoide é a neoplasia com maior frequência em equinos e a única neoplasia cutânea 

encontrada em asininos, muares e zebras. As neoplasias em equídeos são diagnosticadas 

através de necropsias e biópsias, sendo o principal sistema afetado o tegumentar, 

principalmente em decorrência do sarcóide. As lesões neoplásicas podem ocorrer isoladas 

ou multifocais, sendo os locais de maior incidência a cabeça, os membros e as porções 

ventrais do tórax e do abdome. Apresenta-se em seis formas: verrugoso, oculto, maligno, 

nodular, fibroblástico e misto, entre elas a forma mais observada é a fibroblástica que tem 

como característica, nódulos fibrosos bem circunscritos e recobertos com epiderme 

intacta e outras com massas ulceradas, muitas vezes recobertas com tecidos necróticos. É 

relatado pela literatura diversos tratamentos tais como cirurgia a laser, criocirurgia, 

ligadura, eletroquimioterapia, radioterapia, BCG (cepa atenuada do Mycobacterium 

bovis, aciclovir (antiviral tópico), auto-hemoterapia e a excisão cirurgia. O presente 

trabalho teve como objetivo relatar sarcóide recidivo em região de membro pélvico 

direito, região de pavilhão auricular direito em muar atendido no hospital veterinário da 

UniPinhal, onde optou-se pela retirada cirúrgica como forma de tratamento. 

 

Palavras-chave: tumor; muar; tratamento. 
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TOXOPLASMOSE E SAÚDE PÚBLICA 

Angélica Arcanjo; Danilo Augusto Troquilho; Natasha Natally Borges; Vitória Martelli 

Barboza 

gatopreto.danilo@gmail.com 

 

Curso de Medicina Veterinária, UniPinhal  

Ciências Agrárias  

 

A toxoplasmose é uma zoonose de abrangência mundial ocasionada pelo protozoário 

coccídio, Toxoplasma gondii. O ciclo evolutivo do protozoário é heteróxeno e apresenta 

o homem e animais de sangue quente como hospedeiros intermediários, e como 

hospedeiros definitivos felídeos, em geral. A incidência dos anticorpos do agente, é 

variável em diferentes grupos etários. Dentre os métodos para diagnóstico desta doença 

estão: exames de sangue, utilizando a sorologia. Os sintomas geralmente são leves, 

coincidindo com os sintomas da gripe, como; dores musculares indisposição, febre, 

cefaleia, confusão mental e em casos mais graves até convulsões. Nas gestantes, a doença 

pode causar abortos, bebês natimortos, prematuridade, e crescimento retardado. As 

principais vias de transmissão da doença é a via oral, por ingestão de alimentos e líquidos 

contaminados e também de transmissão congênita. O tratamento inclui, medicamentos 

diversos, com o uso também de antibióticos e ácido fólico, apenas em pacientes com 

sintomas e com comprovação da doença. As medidas de profilaxia incluem limpeza e 

desinfecção de gatis, controle de hospedeiros peridomiciliares, tratamento dos animais 

doentes e ainda evitar a ingestão de carne crua ou malpassada. Para gestantes a prevenção 

da toxoplasmose pode ser classificada em nível primário, que resumisse em programas 

de educação e saúde pública, secundário que consiste em tentar evitar a transmissão 

transplacentária do parasito por meio da adoção do diagnóstico precoce da infecção, e 

terciário que se refere ao diagnóstico precoce através do exame sorológico em recém-

nascido. Compreender a etiologia da doença, bem como sua patogenia e profilaxia é 

importante a fim de evitar danos à saúde pública e animal.  

 

Palavras-chave: coccídio; parasitas; protozoários; zoonoses.  

  

mailto:gatopreto.danilo@gmail.com


 

120 

 

TROMBOFLEBITE EM EQUINO - RELATO DE CASO 

Ana Paula Silva; Fernanda Monteiro Luz Casalecchi; Valdemar Losano Junior; 

Guilherme Magiolo Biazotto; Danielli Pereira Nazario; Adriely Marques Pereira 

anasilvasrc0@gmail.com 

 

Curso de Medicina Veterinária, UniPinhal  

Ciências Agrárias  

 

A tromboflebite de jugular é uma obstrução parcial ou completa do fluxo venoso, devido 

inflamação da parede do vaso, podendo ocorrer formação de trombos. Essa afecção é 

comum nos equinos, ocorre secundariamente à utilização de substâncias endovenosas 

irritantes ou errôneas na administração de medicamentos, cateterizações e, também, 

traumas mecânicos. Os sinais clínicos apresentados incluem, edema dos tecidos próximos 

à obstrução venosa, dor e dispneia, em alguns casos. O diagnóstico pode ser confirmado 

a partir do aspecto clínico da veia jugular, pela presença de sangue arterial no interior da 

veia e através da ultrassonografia. O tratamento consiste na utilização de heparina, 

AINEs, como o flunixin meglumine e pomada de DMSO, e em última opção, a excisão 

cirúrgica da veia e a possibilidade de restabelecer a circulação da jugular por meio de 

implante da veia safena autóloga. Casos em que a tromboflebite evolui para necrose 

tecidual estão associados a óbitos. O objetivo deste trabalho é relatar o atendimento de 

um equino, Mangalarga, macho castrado, 5 anos que foi encaminhado para o Hospital 

Veterinário da UNIPINHAL devido a uma tromboflebite de jugular direita, resultante de 

injeções perivasculares com fenilbutazona. O agravamento do caso levou à necrose 

tecidual e pequena ruptura da veia jugular no seu terço distal. A hemorragia foi controlada 

por compressão. O animal seguiu internado por dez dias para tratamento, do qual, 

antibioticoterapia com penicilina benzatina (20000 UI/Kg, IM, a cada 48 horas, no total 

de 3 aplicações) flunexim meglumine (1,1 mg/kg, IM, SID por 5 dias). O curativo tópico 

foi realizado com água corrente e clorexidine degermante duas vezes ao dia, seguido de 

massagem ao redor da ferida e toda região edemaciada com DMSO. Na ultrassonografia 

foi possível avaliar a estenose da veia devido a espessura de sua parede. O animal 

respondeu bem ao tratamento e obteve alta.  

 

Palavras-chave: jugular; inflamação; trombose. 
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ZEBRA FISH: MODELO BIOLOGICO NA EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL 

Eduardo Fernandes Martins; Maria Carolina de Souza; Mikael Silva Souza; Margarete 

Del Bianchi  

magye@unipinhal.edu.br 

  

Curso de Medicina Veterinária, UniPinhal  

Ciências Agrárias  

 

A maioria das pesquisas médicas necessita de modelos animais para ampliar o 

conhecimento sobre as causas e consequências das doenças, possibilitando a criação de 

novos testes e terapias inovadoras. O Danio rerio (zebra fish, paulistinha) é um modelo 

animal para estudos de enfermidades e avaliação de compostos para terapia humana e 

animal. Assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica 

sobre o uso do Zebra fish na experimentação animal, utilizando-se plataformas de busca 

como Google Acadêmico e Scielo, como descritores pesquisa, animais de laboratório, 

peixe paulistinha. Pode-se verificar que este peixe de água-doce originário da Ásia, na 

pesquisa experimental se apresenta como modelo para estudos em enfermidades; 

humanas, como depressão, mal de Parkinson e autismo, em função da similaridade do 

sistema nervoso do zebra fish e do humano. Além disso, seu emprego é em doenças 

cardíacas e metabólicas, reparos muscular esquelético, toxicologia, tumores, etologia e 

ensaios pré-clínicos para desenvolvimento de medicamentos e no monitoramento 

ambiental, como agroquímicos. Pode-se concluir que esta espécie de peixe é considerada 

um bom modelo para o estudo de doenças humanas, pela sua facilidade de produção, 

reprodução e manutenção em biotérios com aplicação nas áreas de fisiologia, patologia e 

terapêutica.  
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ZOONOSES MAIS FREQUENTES EM ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 

Ashylen Profeta Almeida; Leandro Wesley de Souza; Maria Dara Fernandes da Silva; 

Wellison Oliveira Sores; Georgiana Savia Brito Aires; Nilton Abreu Zanco 

coord.veterinaria@unipinhal.edu.br 

 

Curso de Medicina Veterinária, UniPinhal  

Ciências Agrárias 

 

Trata-se de um trabalho de extensão acadêmica, proposto para os alunos do Curso de 

Medicina Veterinária, primeiro nível do ano de 2022, cujo objetivo foi o de contribuir 

para a construção da Cartilha intitulada de “Guarda responsável: cuidados com os animais 

domésticos”. Foi realizado por meio de um levantamento bibliográfico e pesquisas na 

internet. Teve seu conteúdo reduzido e adaptado para uma linguagem de entendimento 

popular, uma vez que a etapa seguinte é a de torná-lo público em eventos na comunidade 

pinhalense. O tema desenvolvido foi: “Zoonoses mais frequentes em animais de 

estimação”. Os animais de estimação estão cada vez mais presentes em nossas vidas, 

atualmente a presença de amigos de 4 patas e cada vez mais comum nos lares. Desde que 

nascem, os cães e gatos precisam de cuidados essenciais de prevenção como as vacinas, 

os vermífugos e a higiene adequada. Essa prevenção é necessária porque, mesmo tendo 

tratamento, algumas dessas enfermidades podem trazer consequências graves para os pets 

e também ao homem. Neste trabalho buscamos elucidar as principais doenças zoonóticas 

tais como: Raiva, Sarna Sarcóptica, Leptospirose e Esporotricose, as formas de prevenção 

e os possíveis tratamentos. Julgamos ser relevante levar informações sobre este assunto 

para comunidade externa e interna. Entendemos que, por meio do conhecimento dos 

assuntos vinculados aos cuidados com os animais, seja possível melhorar a qualidade de 

vida e o bem-estar deles. 

 

Palavras-chave: doenças; prevenção; tutores; guarda responsável. 
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A AGRICULTURA FAMILIAR E O CRÉDITO AOS PEQUENOS 

AGRICULTORES: DA FUNDAÇÃO DO PRONAF AOS DIAS ATUAIS 

Nathália dos Santos Sagiorato; Paloma Kiemi Soshi; Euzébio Beli 

coord.administracao@unipinhal.edu.br 

 

Curso de Administração, UniPinhal 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

O agronegócio brasileiro é uma importante modalidade para movimentar a economia do 

país, representando 26% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, além disso, a 

agricultura garante que a população tenha acesso à comida de qualidade. No entanto, o 

pequeno produtor rural enfrenta muitas dificuldades para manter a sua safra saudável, seja 

por conta de pragas ou interferências climáticas, portanto, iniciativas como o PRONAF 

ajudam esses agricultores a desenvolverem seu negócio e aumentarem sua renda, sendo 

o apoio financeiro destinado à investimentos em tecnologia, modernização de 

equipamentos, ampliação da propriedade rural, aquisição de sementes, dentre outros 

benefícios. PRONAF é um financiamento para custeio e investimentos em implantação, 

ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e 

de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, visando 

à geração de renda e à melhora do uso da mão de obra familiar. O programa propõe 

menores taxas de juros de financiamentos rurais, o que os estimula e visa fortalecer 

atividades e serviços agropecuários. O objetivo geral deste estudo é analisar as percepções 

sobre o crédito rural, em função do Pronaf, na visão dos produtores rurais do município 

de Espírito Santo do Pinhal, no âmbito de geração de renda e qualidade de vida nas 

propriedades rurais. A metodologia do trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

exploratória, utilizando dados secundários. Para a coleta de dados foi realizado um 

questionário fechado com os produtores rurais. Os resultados mostraram que os 

agricultores envolvidos nas pesquisas apontam somente pontos positivos as novas 

inciativas do plano safra PRONAF.  

 

Palavras-chave: agronegócios; custeio; iniciativa governamental; pequenos produtores 
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A IMPORTÂNCIA DAS REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE 

PUBLICIDADE PARA PEQUENAS E MICROEMPRESAS 

Dalila Rodrigues Ragazo; Larissa Fernanda dos Santos Antônio; Hygino Canhadas Belli 

coord.administracao@unipinhal.edu.br 

 

Curso de Administração, UniPinhal 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

O presente estudo tem como principal objetivo a demonstração da importância das redes 

sociais para pequenas e microempresas. Por meio das facilidades atuais de aquisição de 

aparelhos eletrônicos conectados à internet, as pessoas estão cada vez mais conectadas e 

consequentemente expostas a todo tipo informação, inclusive quando necessitam realizar 

uma compra para suprir determinada necessidade. Logo estar presente no mundo digital 

é de suma importância, significa estar visível para milhões de pessoas, e ao alcance de 

possíveis clientes que venham a se interessar pelo o que as empresas oferecem. O objetivo 

geral do trabalho é identificar como as micro e pequenas empresas aplicam o marketing 

digital para promover sua marca, produto ou serviço. Inicialmente, a pesquisa 

bibliográfica foi amplamente utilizada como principal fonte de consulta desta pesquisa. 

Esta pesquisa possui objetivos exploratórios e descritivos. Inicialmente, definiram-se 

micro e pequenas empresas que aceitaram participar da pesquisa e, em cada uma das 

empresas selecionadas, foi aplicado um questionário para um representante responsável. 

Na sequência, também foram entrevistados dois profissionais da área de marketing digital 

para que esses relatem suas experiências profissionais, trazendo uma veracidade da 

atuação no mercado para os dias de hoje e contribuindo efetivamente com o 

desenvolvimento do presente estudo. O processo de realização de entrevistas seguiu um 

roteiro semiestruturado pré-definido, sendo que as perguntas foram formuladas de acordo 

com os temas abordados no referencial teórico, o qual tinha como principal finalidade 

identificar como as empresas utilizavam as redes e mídias sociais para divulgação. Foi 

possível concluir por meio da pesquisa com micro e pequenas empresas, que ambas 

categorias utilizam as redes sociais como forma de publicidade, porém não obtém um 

resultado significativo como gostariam por conta de não possuírem conhecimento 

profissional para a execução destas atividades. Porém enfatiza-se que o investimento em 

conhecimentos dessa área é de suma importância para o sucesso dessas categorias de 

empresas, já que possuem a mesma qualidade de eficiência de atendimentos de empresas 

de grande porte. O sucesso das micro e pequenas empresas da cidade de Espírito Santo 

do Pinhal, é de suma importância para a mesma, já que representam 65% das empresas 

da cidade.  

 

Palavras-chave: marketing; resultados; internet; mídias sociais.  



 

126 

 

ATUAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE 

CONGONHAL/MG 

Adival Aparecido de Oliveira; Jéssica Emiliana Silva de Lira 

adivaloliveira@gmail.com 

 

Curso de Direito, UniPinhal 

Prefeitura Municipal de Congonhal 
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O Conselho Municipal de Meio Ambiente (CODEMA) é agente fundamental no processo 

de descentralização da gestão ambiental. Por atuar localmente, é um dos últimos elos do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e tem competência para identificar e 

entender quais as especificidades ambientais de seu município de atuação. Em 

Congonhal/MG, a lei nº1.505, de 5 de agosto de 2021, revogou a lei nº483, de 14 de abril 

de 1980, e reestruturou o CODEMA, tornando-o um órgão autônomo, de gestão 

democrática, paritário e dotando-o de caráter deliberativo. A presente pesquisa, de caráter 

descritivo, analisou a atuação do CODEMA de Congonhal/MG após sua recomposição, 

por meio de pesquisa documental com exame de suas atas de reuniões, relativas ao 

período de agosto de 2021 a setembro de 2022. A análise das atas indicou que a maior 

participação do conselho foi na tomada de decisões sobre cortes de árvores na zona urbana 

do município. No período o conselho analisou dezessete processos de cortes de árvores, 

dos quais quatro foram indicações do poder público municipal e o restante ocorreu por 

solicitação de particulares. Quinze dos dezessete pareceres do Conselho foram favoráveis, 

porém, com exigência de compensação ambiental. Outros assuntos frequentes nas 

reuniões foram: resíduos sólidos (24%); educação ambiental (12%); área de preservação 

permanente (10%); áreas verdes (10%); Projeto Araucária (10%); queimadas (6%); 

regulamentação das estradas rurais (6%); plantio de mudas (6%) e arborização (6%). O 

conselho é ativo nas campanhas de coleta de resíduos eletrônicos e embalagens de 

agrotóxicos. Verificou-se que o conselho deliberou sobre todos os assuntos que lhe foram 

propostos e apontou, com base na legislação vigente, soluções capazes de melhorar os 

aspectos ambientais locais e garantir qualidade de vida à população congonhalense. 

 

Palavras-chave: legislação ambiental; lei municipal; qualidade de vida. 
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Em um mundo global, com o ambiente de negócio cada vez mais competitivo e 

estruturado, as empresas não estão apenas preocupadas com seus valores patrimoniais, 

mas sim, apresentam maior preocupação com o capital intelectual que a mesma obtém, 

pois, colaboradores bem-motivados e satisfeitos com a organização tendem a trazer 

resultados satisfatórios e compensadores. Nesse contexto, o ser humano parou de ser visto 

como apenas a força braçal para se tornar parte de uma mudança contínua que detém de 

grande importância dentro das empresas. O estudo do Comportamento Humano nas 

organizações ajuda a aumentar nossa capacidade de entender a forma de agir de cada uma 

das pessoas. Entendendo esses modelos de comportamento organizacional, você 

conseguirá criar estratégias para fazer com que os colaboradores atuem da maneira certa 

em determinadas situações, sejam mais ativas na empresa até na forma de reter pessoas 

com talentos que vão ajudar na empresa a obter resultados. O objetivo do trabalho é 

identificar as condições necessárias para o andamento e desenvolvimento das ações no 

âmbito da gestão de pessoas. A metodologia do trabalho é pesquisa bibliográfica 

juntamente com uma Pesquisa Descritiva, a partir de uma abordagem qualitativa e 

quantitativa. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário fechado. Os resultados, 

mostraram a importância dos fatores motivacionais nos indivíduos dentro do seu 

ambiente de trabalho e da adoção por parte das organizações de métodos que propiciem 

desenvolvimento e satisfação dos colaboradores melhorou a produtividade no ambiente 

de trabalho. Conclui-se então, neste contexto que as empresas querem pessoas 

intelectualmente satisfeitas e motivadas para lidarem com o ambiente organizacional de 

forma saudável, para que as empresas tenham bons resultados em seus objetivos e 

produtos. Um colaborador motivado é fruto de inúmeros fatores e isso define o grau de 

comprometimento do colaborador com suas atividades diárias. 

 

Palavras-chave: comportamento humano; cultura organizacional; gestão de pessoas. 
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O setor bancário brasileiro e mundial está cada vez mais dependente da tecnologia. A 

tecnologia oferece aos bancos o potencial para desenvolver novos modelos e plataformas 

que são mais facilmente adaptáveis às demandas dos consumidores. A ascensão das 

Fintechs modificou a maneira como são realizadas as transações financeiras, o 

atendimento customizado, menos burocrático e personalizado desenvolve a fidelização 

dos usuários dos serviços bancários e impulsiona os bancos convencionais a buscarem 

novas estratégias para seus negócios. O surgimento da pandemia de Covid-19 afetou a 

prestação de serviços bancários convencionais (presenciais) e digitais. Isso se deve ao 

fato de que, embora a pandemia restringisse o acesso ao atendimento presencial, acelerou 

a transição do atendimento digital. Essa preferência por canais digitais para atendimento 

financeiro durante a epidemia é um indicador de que o comportamento das pessoas 

mudou. O objetivo do trabalho é demonstrar, o crescimento dos bancos digitais durante a 

pandemia e quais os motivos que levaram os usuários do sistema bancário a migrar 

totalmente para um banco digital ou apenas abrir uma conta secundária nestes. A 

metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica em livros, relatórios e artigos científicos 

que foram publicados nos últimos 10 anos, juntamente com a utilização de dados 

secundários. Os bancos tradicionais perderam muitos clientes devido à pandemia. No 

setor bancário brasileiro, os bancos digitais têm gerado grandes efeitos, no entanto, 

devido às suas restrições burocráticas e políticas, as empresas do setor público, não 

necessariamente atendem às demandas solicitadas por seus clientes. Isso as levou a ficar 

atrás de seus concorrentes na quantidade de investimentos tecnológicos que fizeram. Os 

bancos tradicionais, apesar de necessitarem de maiores investimentos técnicos, precisam 

estar atentos aos perigos que são causados pela inovação tecnológica e buscar meios 

competitivos para se manterem visíveis no mercado. 

  

Palavras-chave: sistema bancário; atendimento virtual; pandemia. 
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Curso de Direito, UniPinhal 
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O conhecimento da cultura organizacional predominante numa instituição de ensino pode 

influenciar o seu funcionamento. A cultura envolve a organização como um todo e o 

comportamento dos seus colaboradores, e nem sempre a cultura que uma organização 

defende é a mesma que ela pratica, daí a importância de conhecê-la. A cultura 

organizacional tem sido considerada como um assunto relevante e o seu conhecimento 

faz com que políticas e processos fluam de forma mais efetiva. Este trabalho tem por 

objetivo identificar, por meio da tipologia cultural de Cameron e Quinn, qual tipo de 

cultura predomina em uma unidade de uma instituição federal de ensino, sob o ponto de 

vista de seus servidores. A tipologia cultural de Cameron e Quinn aborda duas dimensões 

que dão origem a quatro quadrantes, a partir dos quais vários elementos culturais 

diferentes são representados. Cada um desses quatro quadrantes recebe um nome 

diferente e simboliza um tipo de cultura: Cultura Clã, Cultura Hierárquica, Cultura 

Inovativa e Cultura de Mercado. Para atingir o objetivo deste trabalho, realizou-se uma 

pesquisa teórica pela leitura de autores especialistas no tema, com o intuito de apresentar 

os principais conceitos e definições sobre cultura organizacional e a tipologia cultural de 

Cameron e Quinn, e em seguida, foram apresentados os dados coletados pela pesquisa 

quantitativa aplicada aos servidores da organização estudada. Por fim, com o resultado 

da pesquisa, identificou-se que a Cultura Clã é a predominante na unidade desta 

instituição. Assim, ofereceu-se informações aos gestores a fim de que as usem de forma 

favorável nas tomadas de decisão. 

 

Palavras-chave: cultura clã; cultura hierárquica; cultura inovativa; cultura de mercado. 
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O Brasil é um dos maiores mercados mundiais de beleza. O setor reúne o maior número 

de Microempreendedores Individuais do Brasil, ocupando o quarto lugar no mercado 

mundial consumidor de hair care. Dados do SEBRAE mostram que o Brasil possui mais 

de 1 milhão e 250 mil profissionais de beleza, salões de beleza e empresas da beleza, dos 

quais 1 milhão são micro e pequenos empreendedores em 2022. A lei do salão parceiro, 

trouxe regularidade para o setor, formalizou esses profissionais que são autônomos. O 

empreendedorismo feminino vem crescendo notoriamente ao longo dos últimos anos e o 

Brasil é um dos maiores mercados mundiais de beleza. O objetivo do trabalho é identificar 

o perfil da empreendedora no setor de estética atuando como manicure na cidade de 

Espírito Santo do Pinhal. A metodologia do trabalho é uma pesquisa bibliográfica e para 

a coleta de dados foi utilizado um questionário com perguntas abertas e fechadas em que 

foram selecionadas manicures gestoras de pequenos negócios. Os resultados obtidos 

apontam que a característica marcante presente no perfil das empreendedoras 

entrevistadas é a inovação, são mulheres que empreenderam por necessidade e que não 

enfrentam grandes dificuldades relacionadas ao seu gênero e à ação empreendedora. Por 

fim, o equilíbrio entre as atividades empreendedoras e a função de mulher e mãe é o 

desafio diário dessas mulheres. 

 

Palavras-chave: empreendedorismo feminino; perfil empreendedor feminino; mulheres 

empreendedoras. 
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A atual situação em que se encontra o sistema Previdenciário Social faz com que a 

população tenha uma tendência na busca de complementação da futura renda, a partir de 

investimentos realizados durante a vida economicamente ativa do contribuinte. No Brasil, 

o Regime da Previdência Privada ou Complementar é constituído pelos fundos de pensão 

patrocinados por empresas privadas ou estatais (previdência complementar fechada) e 

pelas entidades abertas de previdência complementar. O presente trabalho realizou uma 

pesquisa de campo do tipo exploratória, com o objetivo de explorar uma situação para 

prover compreensão dos fatos. O objeto de estudo foram clientes de Previdência Privada 

Aberta que fizeram aquisição de um plano no período de 2014 ao primeiro semestre de 

2019, em uma corretora de Espírito Santo do Pinhal-SP. A pesquisa abrangeu 

levantamentos sobre gênero, idade, renda, escolaridade e ocupação dos investidores de 

previdência privada da carteira de clientes da corretora. De forma geral, pode-se dizer que 

os objetivos do trabalho foram alcançados na tentativa de traçar um perfil do investidor 

local quanto à aquisição de planos de previdência privada. Dentre elas, os perfis etário e 

de renda são determinantes neste estudo para a aquisição de um plano de previdência 

privada. Ressalta-se, contudo, que as características relacionadas ao gênero do investidor 

trouxeram um destaque neste estudo, ao mostrar que as mulheres investem mais do que 

homens. Quanto à ocupação principal, indivíduos profissionais liberais e empresários são 

destaques na contratação de um plano de previdência privada, segundo este estudo. Além 

da ocupação, investidores graduados e pós-graduados também são maioria na busca por 

este tipo de investimento. 

 

Palavras-chave: aposentadoria; investimento; previdência complementar. 
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, visa ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, a fim de prepará-la para o exercício da cidadania e qualificá-

la para o trabalho, segundo o art. 205 da Constituição da República de 1988. Os entes 

federados a oferecem conforme as competências que lhes são atribuídas 

constitucionalmente. Pela repartição de competências, a oferta e o custeio da educação 

pública infantil e fundamental é atribuição dos municípios. Portanto, é pertinente 

acompanhar o desenvolvimento das políticas públicas que a oportunizam e dos resultados 

obtidos a partir da aplicação dos recursos públicos que a custeiam, a fim de perceber a 

efetividade das ações educacionais. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), criado em 2007, é um indicador que reúne os resultados do fluxo escolar e as 

médias de desempenho nas avaliações. Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação 

escolar obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no sistema de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB). O IDEB constitui-se em um dos principais meios de se 

medir a evolução da educação nacional. Este trabalho teve como objetivo verificar a 

evolução do IDEB no município de Albertina, no período de 2015 a 2021, comparando-

o com o do Estado de Minas Gerais no mesmo período. Na metodologia, além da pesquisa 

bibliográfica, realizou-se levantamento quantitativo dos IDEBs estadual e municipal, por 

meio de análise documental, conforme os dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), comparando-os, de forma descritiva. O 

resultado apontou que no período de 2015 a 2021 a evolução do IDEB municipal de 

Albertina foi superior à do IDEB estadual de Minas Gerais, demonstrando, sob esta ótica, 

maior efetividade do município de Albertina na oferta de educação pública a seus alunos 

em relação ao Estado de Minas Gerais. 

 

Palavras-chave: evolução municipal; ensino público; qualidade do ensino. 
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Marketing é um conjunto de estratégias que visa entender e a atender às necessidades do 

cliente, contudo obtém diversas ferramentas que podem ser utilizadas a favor da 

divulgação e propagação de um produto e/ou serviço. É necessário que a empresa em 

questão tenha definido seu público alvo e suas metas, definindo valores e sua missão, para 

que assim seja possível realizar uma análise da atual situação da empresa e saber qual 

será a tomada de decisão para utilizar os recursos que o marketing oferece. A tecnologia 

mudou a maneira de como as empresas promovem seus negócios, o que é chamado de 

Marketing Digital. O marketing digital se tornou um grande aliado de todos os segmentos 

de prestação de serviços. As redes sociais, cresceram e passaram no Brasil, somam 122 

milhões de usuários. O crescimento entre 2020 e 2021em torno de de 10%, mostrando 

que os profissionais brasileiros estão cada vez mais interessados na rede social. O objetivo 

do trabalho é apresentar as vantagens de um pequeno negócio quando se utiliza por meio 

de divulgação as mídias sociais. A metodologia utilizada foi o estudo de caso de um 

pequeno negócio no município de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Os resultados 

apresentaram que a microempresa Padaria Isabeli vem crescendo utilizando como 

estratégia de promoção nas redes sociais, resultando em aumento no faturamento, a 

melhoria e preocupação no atendimento aos clientes, e aumento nas diversidades dos 

produtos. A Padaria Isabeli vem crescendo a cada dia mais na cidade de Espírito Santo 

do Pinhal, ganhando cada vez mais seu espaço, e cativando seus clientes por formas 

inovadoras de atendimento. 

  

Palavras-chave: marketing digital; microempresas; mídias sociais; vantagens 
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 Neuromarketing é uma disciplina investigativa que estuda o consumidor baseando-se no 

sistema “cérebro e mente”. Sua vantagem está em descobrir que sentimentos são 

despertados em relação às campanhas publicitárias. Busca a compreensão dos hábitos e 

do que conduz as pessoas a terem determinados comportamentos, em determinadas 

circunstâncias. O consumo é uma realidade social e não existe como fugir desse contexto, 

sendo assim, o envolvimento da administração é indispensável neste meio. Isso exige um 

planejamento das empresas, que não se limita somente ao desenvolvimento ou 

aperfeiçoamento de determinado produto, mas, que precisa compreender quais as reais 

necessidades que as pessoas possuem. Desta forma, chegamos à questão, de que maneira 

o neuromarketing influencia no campo da Administração quanto ao desenvolvimento de 

novas ideias que impactam nas escolhas dos consumidores? A análise das ideias contribui 

para que as escolhas das pessoas possam ser ampliadas, ou mesmo, melhoradas. A 

pesquisa busca compreender a realidade quanto às escolhas dos consumidores, 

identificando como eventuais problemas possam ser solucionados, e, exemplificar como 

Administração e neuromarketing inter-relacionam-se quanto às demandas existentes na 

sociedade. Percebe-se que com as técnicas de neuromarketing surgem questões éticas que 

não existiam no marketing tradicional, e por isso, ainda não reguladas. Existe um temor 

também que empresas criem produtos irresistíveis, isto é, que despertem desejos 

incontroláveis capazes de manipular a mente e o comportamento de compra dos 

consumidores. A metodologia da pesquisa é explicativa, baseada em trabalhos 

publicados. Com abordagem qualitativa, busca o entendimento e a interpretação dos fatos 

expostos. Os dados foram levantados pela análise de livros e revisão bibliográfica. Ao 

final concluímos que o que o cliente sente, o que o motiva a comprar um produto e o que 

ele pensa ao gastar seu dinheiro é uma vantagem competitiva na hora de formular 

estratégias. 

  

Palavras-chave: marketing; compreender; comportamento; consumidores. 

  

mailto:gabriel_deoliveira@outlook.com.br


 

135 

 

REGULAMENTAÇÃO DA DIFERENCIAÇÃO DE ALÍQUOTA DO ICMS 

Gabriel de Oliveira Scanavachi; Adival Aparecido de Oliveira 

gabrielscanavachi@hotmail.com 

 

Curso de Direito, UniPinhal 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

O imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte 

interestadual e de comunicação (ICMS) é tributo de competência dos Estados e do Distrito 

Federal. A metodologia foi a análise descritiva dos textos legais e julgados. A Emenda 

Constitucional nº 87/2015 inovou na forma de arrecadação e de repartição do ICMS 

incidente nas operações de caráter interestadual que destinam mercadorias a destinatário 

localizado em Estado da Federação diverso do de origem do bem, com o nome de 

Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL). Prevê recolhimento da diferença entre a 

alíquota interna e interestadual do Estado de destino da mercadoria quando esta for 

destinada a pessoa não contribuinte do imposto. Para cobrança, firmou-se convênio no 

âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), o qual foi questionado, 

pois, matérias tributárias descritivas de impostos devem ser objeto de lei complementar. 

Ajuizou-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469/DF, a qual foi julgada em 

fevereiro de 2021 em conjunto com o RE 1.287.019/DF, com Repercussão Geral 

reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Fixou-se tese de que a cobrança do 

DIFAL pressupõe edição de lei complementar. Editou-se a lei complementar nº 190/2022, 

a qual encontrou óbices para produzir efeitos em 2022, por violar os princípios da 

anterioridade tributária e segurança jurídica. Segundo o STF, a anterioridade tributária, 

geral ou nonagesimal, deve ser respeitada quando da produção de efeitos, sob pena de 

inconstitucionalidade. O STF decidirá na ADI 7.066/DF se a lei produzirá efeitos em 

2022. A decisão deverá ser em prol do contribuinte, que, no exercício de direito à elisão 

fiscal, poderá abster-se do pagamento do ICMS-DIFAL nas operações em 2022. Conclui-

se pela impossibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, em razão do 

princípio da anterioridade tributária. A exação somente terá lugar a partir de 1º de janeiro 

de 2023. 

 

Palavras-chave: imposto estadual; emenda constitucional 87/2015; lei complementar 
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Em razão das frequentes transformações do século XXI e da visão humanística das 

funções e cargos dentro das organizações, existe a necessidade da vinculação das soft 

skills para um papel mais eficiente na gestão das empresas. Relacionado a essas 

transformações, questiona-se qual seria o novo papel do gestor nas organizações, tendo 

em vista que as atribuições apresentadas por Fayol, como planejar, organizar, dirigir e 

controlar, não são mais vistas como suficientes frente à complexidade do ambiente 

organizacional. Devido a essas mudanças, é necessário que as empresas desenvolvam não 

somente habilidades técnicas (hard skills), mas também habilidades humanas (soft skills). 

O objetivo do trabalho é contextualizar, conceituar e definir soft skills, identificando e 

analisando se há relação entre as organizações e elas, quanto aos cargos e funções de 

gestor nas organizações. A metodologia usada neste trabalho foi a pesquisa descritiva 

com abordagem qualitativa. Os dados foram coletados junto à rede LinkedIn. Foi possível 

identificar profissionais que possuem soft skills e vagas que buscam tais habilidades. 

Concluiu-se que os profissionais que possuem boas habilidades e sabem como geri-las 

melhoram de modo constante seus relacionamentos com os demais colegas de trabalho e 

com as pessoas com as quais convivem. A mensuração dos resultados apontou que no 

mercado existem várias organizações que buscam por profissionais com habilidades 

distintas que possam contribuir para a empresa em um contexto geral. Também apontou 

que na área de tecnologia há necessidade de habilidades mais voltadas para atividades 

comunicativas. 

  

Palavras-chave: habilidades; técnica; humanística; gestão. 
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Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
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A PANDEMIA DO COVID 19 E A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Camila Roberta; Andressa De Oliveira; Luiza Pimentel; Marcelo Rodrigues; Henrique 

Miguel  

camila.caah01@gmail.com 

 

Curso de Educação Física, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

A Educação Física vem se desenvolvendo a partir de importantes mudanças político-

sociais no Brasil, desde que foi incluída na área da saúde a educação física vem sendo 

vista como uma importante estratégia não farmacológica para o tratamento e prevenção 

de diversas doenças de caráter metabólico, o físico e psicológico como as doenças 

respiratórias. A COVID-19 por exemplo, é uma doença respiratória infecciosa e 

extremamente contagiosa, causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda 

grave. Esta pesquisa tem por objetivo traçar um panorama sobre a atuação do Profissional 

de Educação Física, enquanto integrante do cuidado da saúde do indivíduo justificando 

assim a presença na área da saúde. A pesquisa foi realizada por meio de um método 

qualitativo e através da etnografia, para uma equipe multidisciplinar de saúde, os quais 

assinaram um TCLE (termo de consentimento livre e esclarecido) aceitando participar 

desta pesquisa. Os resultados demonstraram que em 79% das respostas os participantes 

indicaram que o Profissional de Educação Física é muito importante dentro da área da 

saúde, sendo 92% concordando que a atividade física através da Educação física pode ser 

utilizada como estratégia não-farmacológica perante a pandemia da COVID-19. Conclui-

se que o Profissional de Educação Física juntamente com os demais profissionais da área 

da saúde pode ser extremante importante no combate a pandemia da COVID-19. 

 

Palavras-chave: covid19; pandemia; educação física; profissional. 
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ALIMENTAÇÃO E TERAPIA NUTRICIONAL NA DIABETES MELLITUS 

Luiz Miguel Beraldo; Mariani Cristina Galdino; Julia de Almeida Rangel; Caroline 

Fernanda Assis dos Santos; Daiane Bergamasco Minarbini; Thaís Louise Soares 

prof.thais.soares@unipinhal.edu.br 

 

Curso de Enfermagem, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

Introdução: Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica de origem múltipla, 

decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente 

seus efeitos, caracterizando altas taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia) de forma 

permanente. Objetivo: Pesquisar e desenvolver informações para a compreensão e 

conscientização do público sobre a diabetes mellitus e todas a suas adesões. Material e 

métodos: Foi realizada uma pesquisa e revisão bibliográfica no Google Acadêmico em 

artigos científicos e livros sobre a importância da alimentação e terapia nutricional no 

Diabetes. Resultados: Na Diabetes mellitus o cuidado com a alimentação deve ser levado 

a sério. Na dieta para diabetes deve ser priorizado o consumo de alimentos ricos em fibras, 

como frutas com casca, vegetais frescos e cereais integrais, que devem ser ingeridos com 

moderação. O nutricionista é o profissional que irá orientar o indivíduo sobre os alimentos 

que devem ser evitados, e os alimentos que devem ser consumidos para que haja um 

controle certo para manter a saúde, o que é necessário para melhora no quadro paliativo. 

A ingestão de açúcares em excesso faz com que a longo prazo, o organismo desenvolva 

resistência à insulina por sobrecarregar a produção desse hormônio para tentar 

acompanhar o excesso de glicose, aumentando ainda mais a quantidade de açúcar no 

sangue. A terapia nutricional é a reunião de métodos terapêuticos utilizados para manter 

ou recuperar o estado nutricional do paciente. Conclusão: Os temas e abordagens citados, 

levam o indivíduo que entender a Diabetes mellitus é de extrema importância, um 

portador que não leva a sério o cuidado da doença, pode ocasionar diversas complicações, 

fazendo com que sua saúde seja prejudicada de forma parcial ou até permanente. Entender 

a doença e seguir todos os cuidados e indicações, levam um portador a ter uma excelente 

qualidade de vida e bons resultados. 

 

Palavras-chave: conscientização; hiperglicemia; profissionais saúde. 
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ANÁLISE DO NÚMERO DE REPETIÇÕES MÁXIMAS NOS EXERCÍCIOS 

ROSCA DIRETA TRADICIONAL E ROSCA DIRETA NO PULLEY 

Luiz Ferreira Neto; Rafael Mascarenhas; Breno A. Dourado Martins; Gabriel Alberti; 

Marcelo Francisco Rodrigues; Henrique Miguel 

fluizferreiraneto@gmail.com  

 

Curso de Educação Física, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

Introdução: O treinamento de força estrutura-se em função da junção de diferentes formas 

de realizar o exercício, como: número de exercícios, repetições, séries e cargas, 

velocidade de execução, intervalo de recuperação e ordem dos exercícios realizados. 

Entretanto, os modelos de exercícios realizados também podem apresentar diferenças no 

macrociclo de trabalho. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi apurar as diferenças 

presentes no volume de treino, considerando: número de repetições por série, número 

total de repetições e volume, total do exercício. Comparando a execução do exercício o 

exercício rosca direta no Pulley (MA) e rosca direta com peso livre (FW). Metodologia: 

1ª etapa: familiarização; 2ª etapa: avaliação de 1RM para FW e 80% de 1RM; 3ª e 4ª 

etapas: cinco participantes realizaram 3 séries com 80% de 1RM na RD e outros 5, 

realizaram na RD no Pulley. O protocolo consistiu na realização de 3 séries até a falha, 

com 80% de 1RM. A análise estatística aconteceu através da utilização do teste de T 

Student, seguido do teste de Smirnov-Kolmogorov para obter-se o nível de significância 

entre duas variáveis (FW x MA). Resultados: O número de repetições totais de MA 

(40,6±3,0) foi estatisticamente significativa em relação ao exercício FW (29,2±2,8). Em 

relação ao volume total do exercício, foi observado que o exercício MA apresentou média 

de volume total de 780,1±76,5 Kg, enquanto o exercício FW apresentou média de 

560,2±50,1 kg. Também houve diferença significativa nas três séries dos exercícios 

quando comparadas suas médias em relação ao número de repetições por série 

(FW1/MA1, p<0,001; FW2/MA2, p<0,01; FW3/MA3, p<0,001). Conclusão: Observou-

se que MA gerou maior volume total no treino se comparado ao FW. Apesar dos 

resultados, mais estudos são necessários para minimizar as limitações dos nossos achados 

e comprovar efetivamente que a MA contribui de forma mais significativa para o 

treinamento resistido. 

 

 Palavras-chave: musculação, treinamento, volume.  
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AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE DOS PÉS DE IDOSOS DIABÉTICOS 

Ana Carolina Thomé Gonçalves¹, Cassio Luis Ruocco Nalin¹, Edivana Naiara Floriano¹, 

Gabrieli dos Santos Costa¹, Gleger Victor de Oliveira¹, Gyovanna Marina Lira Correia 

Oliveira¹, Jhefferson do Prado Mariano¹, Lucas Rodrigues Candido¹, Maria Fernanda 

Baitelo dos Santos¹, Maria Heloisa Gonçalves da Silva¹, Pedro Moreira de Lima¹, 

Reinaldo Ferreira Garcia Junior¹, Wesley Luiz¹, William Pereira Lopes¹, Camilla Maria 

Prudêncio Pilla Teixeira² 

prof.camilla.teixeira@UniPinhal.edu.br 

 

Curso de Fisioterapia, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

O diabetes é uma doença crônica, onde o pâncreas é incapaz de produzir insulina ou 

quando o corpo não é capaz de fazer o bom uso da insulina que produz como a do tipo 2 

que atinge com mais frequência indivíduos adultos. O pé diabético é uma das alterações 

que ocorrem no individuo com diabetes não controlado, resultando em infecções ou 

problemas na circulação dos membros inferiores (MMII). Dentre os sintomas estão os 

formigamentos nos MMII, a perda de sensibilidade local, queimação nos pés e nas pernas, 

sensação de agulhadas, dormência, ressecamento. Esse estudo teve como objetivo avaliar 

os pés de idosos diabéticos e verificar a sensibilidade dos mesmos. Cada participante 

respondeu a questionário e posteriormente foi realizada avaliação sensitiva em 6 pontos 

(sensação dolorosa e toque leve) utilizando monofilamento laranja ou tampa de caneta e 

algodão, e o teste de toque Ipswich (em três dedos). Na avaliação funcional, verificou-se 

a capacidade de realização dos comandos: ficar na ponta dos pés, realizar dorsiflexão, 

flexão plantar e agachamento individualmente e ambos os membros. Foram avaliados 20 

indivíduos com idade média 71 anos, sendo 12 mulheres e 8 homens, com diagnóstico há 

14,78 anos em média e 40% deles tomam insulina. Ao teste de sensibilidade dolorosa 

50% apresenta-se normal, 40% diminuída e 10% ausentes, e ao toque leve 13 (65%) não 

sentiam o toque do algodão. No teste de toque de dedos (80%) sentiram todos os pontos 

e na avaliação funcional somente 9 não conseguiu realizar alguns ou nenhum comando. 

Os sintomas mais citados foram dor, anidrose e rachaduras. Somente 1 dos entrevistados 

tinha amputação. Pode se perceber que entre os diabéticos há mais de 10 anos 

apresentaram maior alteração de sensibilidade, o que sugere que a prevenção deve ser 

iniciada logo após o diagnóstico, evitando complicações neuropáticas e consequências do 

pé diabético. 

 

Palavras-chave: pé diabético, sensibilidade, alteração neuropática. 
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AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE MALFORMAÇÕES 

CORRELACIONANDO COM A IDADE GESTACIONAL 

Livia Maria Candini Landiva; Gabriela Beatriz Rosa; Erica Ferraz; Thaís Louise Soares 

livialandiva@hotmail.com 

 

1 Curso de Biomedicina, UniPinhal. 2 Curso de Enfermagem, UniPinhal.  

Ciências da Saúde 

 

Introdução: Estudos de embriões humanos e fetos têm destacado diferenças de 

desenvolvimento entre humanos e organismos modelo. As malformações congênitas são 

defeitos morfológicos ou estruturais de um órgão, parte de um órgão ou de uma região 

maior do corpo que resulta de um erro primário intrínseco e precoce do desenvolvimento 

embrionário. Objetivos: Realizar a avaliação de malformações dos embriões e fetos 

humanos, existentes no Laboratório de Anatomia do UniPinhal. Material e métodos: A 

pesquisa foi realizada através de um estudo descrito-exploratório no qual foram avaliados 

30 conceptos humanos existentes no Laboratório de Anatomia do UniPinhal. Resultados: 

dos 30 conceptos humanos, 13 apresentaram algum tipo de malformação visível. Dentre 

eles 1 possui 56 dias, 2 possuem 9 semanas, 1 possui 14 semanas, 3 possuem 16 semanas, 

1 possui 24 semanas, 1 possui 26 semanas, 2 possuem 30 semanas e 2 possuem 38 

semanas aproximadamente. Dentre esses, observou-se todo tipo de alteração como: 

necrose fissura longitudinal do encéfalo, fechamento incompleto da pele, degeneração 

dos músculos, abertura da parede torácica, orifício anal ocluído, microcefalia, anencefalia 

e sirenomelia. Conclusão: Verificou-se que 43% dos conceptos humanos recebidos 

apresentaram malformações visíveis, desde 56 dias de gestação até 38 semanas, o que se 

pode concluir que se pode ocorrer o abortamento durante toda a gestação devido as 

malformações. Essas malformações podem ser causadas por genética ou ambiente, estilo 

de vida da gestante, causando assim um atraso no crescimento fetal, abortamento precoce 

e/ou morte fetal logo após o nascimento. 

 

Palavras-chave: aborto; anomalias; sirenomelia. 
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AVALIAÇÃO DE ESCORE DE RISCO PARA DESENVOLVER DIABETES 

MELLITUS EM UNIVERSITÁRIOS DO UNIPINHAL 

Giulia Penteado Florezi, Larissa Lunga David, Stephanie Fernanda Ramos Bertoldo, 

Juliana Vilani, Mayára  dos Santos, Suelen Faria Lopes, João Antônio Burza Moreira, 

Doany dos Santos Ramos, Rosemeire Dejavitte, Mariana Ferreira Oliveira Alveti. 

prof.mariana.alveti@unipinhal.edu.br 

 

Curso de Nutrição, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

O diabetes mellitus (DM) é uma das doenças crônicas não transmissíveis que mais 

acomete a população mundial. Afeta a qualidade de vida do indivíduo, possui etiologia 

complexa e multifatorial. É uma doença poligênica, com forte herança genética 

concomitante aos hábitos de vida. O objetivo do estudo foi avaliar o escore de risco para 

desenvolver o Diabetes Mellitus tipo 2 nos universitários dos cursos de Ciências Humanas 

do UniPinhal. Trata-se de um estudo epidemiológico transversal que utilizou formulários 

sobre dados sociodemográficos, clínicos e o Escore Finlandês de Risco de DM 

(FINDRISC). Foi realizada análise estatística descritiva. O estudo foi aprovado por 

Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 20148319.5.000.5670). Atualmente, matriculados, 

somaram-se 97 universitários nos cursos de administração, direito, história, Letras e 

Pedagogia. Avaliaram-se 73 universitários (66% mulheres; idade = 23,1 ± 8,7 anos; IMC 

= 24,9; ± 5,2 Kg/m2). Segundo o escore de FINDRISC 43 (59%) universitários 

apresentaram algum risco desenvolver DM, destacando: 25 risco pouco elevado, 7 risco 

moderado e 2 alto risco. Conclui-se que é necessário difundir informações para cuidados 

e prevenção, já que o risco moderado significa que 1 em cada 6 pessoas desenvolverá a 

doença e o risco alto, 1 em cada 3 no período de 10 anos.  

 

Palavras-chave: saúde coletiva, estudo epidemiológico. 
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AVALIAÇÃO DO VOLUME DE TRABALHO NO SUPINO RETO COM 

BARRA LIVRE E SUPINO RETO NO SMITH 

Samara Caroline Ferreira Melo; Isadora Helena Gonçalves; Marcelo Conceição Pereira 

Antônio; Jenifer Aline Sábio Vital Pinho; Marco Antônio Pinto Godoy; Marcelo 

Francisco Rodrigues; Henrique Miguel 

samaraferreirameloo@gmail.com 

 

Curso de Educação Física, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

Introdução: O treinamento de força estrutura-se em função da junção de diferentes formas 

de realizar o exercício, como: número de exercícios, repetições, séries e cargas, 

velocidade de execução, intervalo de recuperação e ordem dos exercícios realizados. 

Entretanto, os modelos de exercícios realizados também podem apresentar diferenças no 

macrociclo de trabalho. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi apurar as diferenças 

presentes no volume de treino, considerando: número de repetições por série, número 

total de repetições e volume, total do exercício. Comparando a execução do exercício no 

supino reto na barra livre (SB) e o supino reto no Smith (SS). Metodologia: O estudo foi 

composto por 10 indivíduos saudáveis e com experiência de treinamento, de pelo menos 

2 anos. A coleta de dados ocorreu em 2 fases: na fase 1, os participantes de 1 a 5 

realizaram o SB e os participantes de 6 a 10 realizaram o SS. Após 48 horas, os grupos 

inverteram os exercícios. Resultados: Posteriormente, pode-se observar que houve 

diferença significativa entre SB e SS em relação ao: número de repetições máximas, 

volume total do exercício e nas médias de repetições por série. Conclusão: Os resultados 

encontrados foram maiores para SS, mostrando que apresenta maior volume total no 

treino se comparado ao SB. Apesar dos resultados, mais estudos são necessários para 

minimizar as limitações deste estudo e comprovar efetivamente que o SS contribui de 

forma mais significativa para o treinamento resistido. 

 

Palavras-chave: musculação; treinamento de força; volume; pesos livres; máquinas.  
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CANDIDIASE EM MULHERES EM FASE REPRODUTIVA 

Nathalia Delvechio; Maria Carolina Ormastroni de Melo Reis; Vitória Rita de Cássia 

Silva; Marco Aurélio Costa Vicentin; Inaê de Cássia da Costa Bueno; Thaís Louise Soares 

nathalia_delvechio@hotmail.com 

 

Curso de Biomedicina, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

Introdução: A Candidíase é uma infeção fúngica que afeta mulheres, homens e crianças, 

sua proliferação se dá pelo organismo do hospedeiro com a imunidade inabilitada se 

tornando um fator apropriado para proliferação, esta infeção contém um tratamento 

simples, porém a negligência dos profissionais da saúde sobre a profilaxia ainda é um 

tabu. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi verificar ocorrência de Candidíase em 

mulheres em fase reprodutiva. Material e Métodos: Foi realizada uma revisão sistemática 

no Google Acadêmico em artigos científicos dos últimos 5 anos no qual foram excluídas 

revisões e somente utilizados artigos em português. Foram utilizadas as Palavras-chave: 

Candidíase, IST + fertilidade, Candidíase em mulheres para pesquisa dos artigos. 

Resultados e Discussão: Na pesquisa realizada através da base de dados eletrônica foram 

selecionado 5 artigos de acordo com os critérios estabelecidos. Em todos os artigos 

selecionados foi feito uma pesquisa epidemiológica de corte transversal, onde foram 

analisados o perfil epidemiológico da saúde vaginal de mulheres em fase reprodutiva que 

apresentavam a ocorrência da candidíase através do fungo Candida albicans, sendo essas 

mulheres de algumas determinadas regiões do Brasil, como, Caruaru no Pernambuco; 

Santa Catarina; Cascavel no Paraná e Tocantins. Os cinco artigos selecionados 

demonstram casos positivos para Candida albicans em mulheres em fase reprodutiva. 

Conclusão: Concluiu-se que o microrganismo encontrado nas amostras analisadas dos 

estudos avaliados, 100% dos artigos selecionados nessa pesquisa encontraram a presença 

do fungo Candida albicans, estando de acordo com a temática proposta pelo presente 

trabalho. 

 

Palavras-chave: infecção sexualmente transmitida; fertilidade; Candida albicans. 

  



 

146 

 

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICADAS EM EMBRIÕES E FETOS 

CORRELACIONADOS COM A PROVÁVEL IDADE GESTACIONAL 

Gabriela Beatriz Rosa1; Livia Maria Candini Landiva2; Thaís Louise Soares2; Erica 

Ferraz1 

gabrielarosa_enf@outlook.com 

 

1 Curso de Enfermagem, UniPinhal. 2 Curso de Biomedicina, UniPinhal. 

Ciências da Saúde 

 

Introdução: A embriologia humana é a ciência que estuda de forma detalhada o 

desenvolvimento dos organismos. O estudo de cada fase de desenvolvimento permite a 

compreensão das estruturas normais dos seres humanos, além da avaliação das causas das 

anomalias congênitas e malformações. Objetivos: realizar a descrição anatômica das 

características esperadas e estimar a idade gestacional dos conceptos humanos, existentes 

no Laboratório de Anatomia da UniPinhal. Material e métodos: Trata-se de um estudo 

descritivo-exploratório, executado para a avaliação dos embriões e fetos humanos 

existentes na UniPinhal. O processo aplicado em cada concepto foi a limpeza em água 

corrente, após foi deixado sobe mármore para secagem (média de 10 minutos), seguido 

pelas medidas biométricas priorizadas em decúbito lateral direito, e por fim as fotos. Foi 

utilizado a solução de formaldeído 10%, com água destilada para a armazenagem dos 

conceptos. Os resultados foram organizados e catalogados em planilha de dados 

eletrônica no software Microsoft Excel e identificados de acordo com suas características. 

Resultados: Do total de 33 exemplares, 13 foram excluídos por apresentarem síndromes 

fisicamente aparentes. Entre os 20 conceptos incluídos nessa pesquisa, e de acordo com 

as características externas esperadas, a classificação de acordo com a idade gestacional 

(em meses) foi: nenhum com um mês; 15% com dois meses; 15% com três meses; 10% 

com quatro meses; 10% com cinco meses; 30% com seis meses; 5% com sete meses; 15% 

com oito meses e nenhum com nove meses. Conclusão: De acordo com as características 

externas e pelo comprimento crânio caudal, a amostra foi classificada como contendo 3 

embriões e 17 fetos, todos sem síndromes fisicamente aparentes. Seis meses foi a idade 

gestacional que mais apresentou exemplares. Esse material será usado para montar a 

primeira coleção didática de embriologia como material de apoio às aulas práticas dos 

Cursos da Área da Saúde. 

 

Palavras-chave: embriologia; medidas biométricas; idade gestacional. 
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COMO A PANDEMIA ALTEROU OS ATENDIMENTOS NEUROFUNCIONAIS 

NA CLÍNICA ESCOLA UNIPINHAL 

Whilgner Maciel de Souza; Alessandra Oliveira Guimarães 

guizouza@yahoo.com 

 

Curso de Fisioterapia, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

Introdução: A pandemia de COVID-19 produziu inúmeros desafios para a;organização 

dos serviços de saúde devido ao grande contingente de pacientes que procuraram 

tratamento nos hospitais e unidades básicas de saúde, mas também determinou mudanças 

nos atendimentos ambulatoriais. Quando a pandemia iniciou, muitas pessoas estavam em 

tratamento de alterações neurofuncionais na Clínica Escola de Fisioterapia da 

UNIPINHAL, que oferece atendimento gratuito em diversas áreas, sendo o único serviço 

público nesse perfil de Espírito Santo do Pinhal e toda essa prática tradicional de 

ensino/aprendizado teve seus atendimentos adaptados, mas não foram interrompidos. 

Objetivos: Definir o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos na Clínica Escola; área 

de Neurofuncional durante 2020/2021 e avaliar se houve mudança na 

continuidade/frequência durante esse período. Metodologia: estudo descritivo para traçar 

o perfil dos pacientes atendidos, número de atendimentos entre 2020/2021, comparar com 

os dados de pré-pandemia, usando relatório final de estágio. Todas as informações foram 

organizadas e tabuladas para análise qualitativa e quantitativa através de estatística 

descritiva simples, organizadas por tabelas comparativas de diferenciação. Resultados: 

Diminuição brusca nos atendimentos em 2020 comparados com 2019 e 2021, o acidente 

vascular cerebral é a patologia mais encontrada, o abandono ao tratamento aumentou em 

2020 e diminuição de equilíbrio foi a queixa principal mais frequente. Conclusão: Muitas 

pessoas interromperam seus tratamentos fisioterapêuticos por medo da contaminação e 

por fazerem parte do grupo de risco com doenças crônicas e idosos, mas com a 

continuação da pandemia os pacientes foram retornando porque sentiram a falta que a 

Fisioterapia causava como limitação de movimentos, dores e diminuição da qualidade de 

vida. 

 

Palavras-chave: idoso, neurofuncional e pandemia. 
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DESCARTE CORRETO DE MEDICAMENTOS 

Daiane Aparecida de Carvalho Pfister; Rosana Efigênia Pereira; Pedro Henrique 

Gonçalves da Silva; Maria Clara Mabelini Oliveira; Victor Hugo Pádua de Morais; 

Fernando Luis Benedini; Fabricio Lucio; Yara Cristina Alves Ribeiro; Lucas Buzeli de 

Souza; Denise Vallim Pesotti 

dayapfister@gmail.com 

 

Curso de Farmácia, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

Medicamentos são produtos farmacêuticos, de uso curativo, paliativo ou profilático, 

sendo considerado resíduo químico pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). A humanidade nos últimos anos, destaca-se pelo consumo proeminente de 

medicamentos. Consumo exacerbado, reflete no desperdício e acúmulo, gerando o 

descarte inadequado de medicamentos vencidos no lixo comum, ralos ou descarga dos 

vasos sanitários domésticos. Nessa perspectiva, o trabalho objetivou orientar a população 

com relação aos riscos gerados pelo descarte inadequado de medicamentos ao meio 

ambiente e à saúde pública, apontar onde e como descartar tais medicamentos, levando 

conhecimento e esclarecimento a comunidade. Inicialmente realizou-se pesquisa 

bibliográfica de caráter exploratório-crítico em bases de dados Google Acadêmico e 

SciELO, para embasamento teórico. A seleção referencial utilizou Palavras-chave 

pertinentes ao tema. Adicionalmente, levantou-se o grau de conhecimento do público-

alvo através de uma entrevista aleatória e anônima, realizada em drogarias nos municípios 

de Espírito Santo do Pinhal (SP), Santo Antônio do Jardim (SP), Andradas (MG), Ouro 

Fino (MG), Jacutinga (MG) e Bueno Brandão (MG). Efetuou-se ainda distribuição de 

cartazes e panfletos, contendo orientações sobre o descarte correto de medicamentos e 

conscientização dos pacientes e participantes com relação ao assunto. Participaram da 

entrevista 122 pacientes, destes, 71% possuem estoque de medicamentos em casa, 100% 

descartam de forma inadequada, sendo 60% lixo comum, 35% vaso sanitário e 5% pias. 

Em relação ao conhecimento sobre os impactos ambientais provocados pelo descarte 

inadequado, 70% alegaram desconhecimento e 80% desconhecem locais onde há coleta 

de medicamento vencido e/ou sem utilidade. Diante da literatura analisada e dados 

coletados, verifica-se que há um grande acúmulo de medicamentos nas residências, os 

quais são descartados de maneira incorreta, o que gera contaminação da água, solo e 

consequentemente dos seres vivos. Há um grande desconhecimento da população com 

relação ao tema, o que notabiliza a importância da atenção farmacêutica voltada para essa 

temática. 

 

Palavras-chave: contaminação ambiental; resíduos sólidos farmacêuticos; consumo; 

atenção farmacêutica.   
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A Diabetes Mellitus é classificada como uma enfermidade crônica, onde a insulina não é 

produzida pelo organismo ou não é metabolizada adequadamente. Esta condição médica 

pode apresentar diversas complicações e consequências negativas em variadas regiões do 

corpo. O objetivo deste trabalho é realizar levantamento bibliográfico das possíveis 

complicações que pessoas portadoras da doença da Diabetes Mellitus possam vir a ter no 

prognóstico de outras doenças. O método utilizado foi a pesquisa teórica utilizando os 

descritores: complicações e tratamento do diabetes mellitus, nas bases de dados SciELO 

Google Acadêmico e PubMed, o número de artigos referenciados nessas bases foram 7. 

Os resultados demonstram que como causador da Diabetes Mellitus, a glicose em excesso 

é prejudicial por sua toxicidade para as células dos vasos sanguíneos, trazendo consigo 

complicações tais como: hiperglicemia, hipoglicemia, neuropatia diabética, nefropatia 

diabética, problemas nos pés, problemas nos olhos, problemas sexuais, alterações de 

humor, aterosclerose, infecções e etc. Considerações finais: A Diabetes Mellitus mesmo 

sendo uma doença crônica possuí meios de tratamento. A omissão do tratamento pode 

acarretar em complicações ainda mais negativas para a saúde, sendo assim é muito 

importante diagnosticar caso haja suspeita e acompanhar o processo de cuidados. 

  

Palavras-chave: diabetes mellitus; insulina; tratamento; complicações; doença. 
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DIFERENÇAS ENTRE A CAPACIDADE FÍSICA E AGILIDADE NAS 
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O futebol é um esporte altamente colaborativo que une milhões de pessoas através do uso 

de uma bola. É o esporte mais exigente do ponto de vista cardiovascular e psíquico; tem 

vantagens táticas, posicionais e numéricas; monitora os esforços dos jogadores; possui 

aspectos relacionados à sua composição fisiológica como variabilidade cardíaca, cargas 

e resíduos de treinamento; e tem muitas outras aplicações práticas. Desta forma, o 

objetivo deste estudo foi verificar e comparar as capacidades físicas de jogadores de uma 

equipe amadora de futebol segundo as diferentes posições através do teste de Shuttle Run. 

Vinte atletas com idade entre 15 e 16 anos foram selecionados e executaram o teste, numa 

área de 9,14 metros. Foram realizadas duas tentativas e o menor tempo entre elas foi 

computado. Os estudos dos resultados dos testes de agilidade constataram diferenças 

significativas no tempo entre as diferentes posições do futebol. A pesquisa constatou que 

os defensores têm o menor tempo, com média de 14,05 ± 0,91 segundos; laterais = 12,97 

± 0,25 segundos; Meio campistas = 12,00 ± 0,25 segundos e atacantes = 11,48 ± 0,40 

segundos. Os resultados mostraram que os programas de treinamento de futebol devem 

preparar-se para essas diferenças, criando estratégias de trabalho físico adequados com 

fundamentos técnicos esportivos nas escolas. 

 

Palavras-chave: velocidade, força explosiva e treino tático. 
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Introdução: A doença renal diabética geralmente é um diagnóstico clínico em um paciente 

com diabetes de longa duração (>10 anos) com albuminúria e/ou taxa de filtração 

glomerular estimada reduzida na ausência de sinais ou sintomas de outras causas 

primárias de dano renal. Objetivos: Descrever as principais características relacionadas a 

doença renal em pacientes com diabetes mellitus. Materiais e método: Foi realizada uma 

busca simples na literatura científica sobre a definição, sinais e sintomas, tratamento e 

complicações relacionadas à doença renal e diabetes mellitus. Resultados: Os sintomas, 

que podem estar ausentes até que a doença esteja avançada, incluem fadiga, anorexia e 

edema de membros. Os sinais incluem hipertensão, edema e achados de complicações 

microvasculares associadas (retinopatia e neuropatia diabéticas). Proteinúria é o achado 

laboratorial característico. A deterioração na função renal pode se desenvolver à medida 

que a doença avança. Pode ocorrer evolução da doença renal diabética mesmo em 

pacientes com diabetes mellitus controlada. O tratamento inclui um controle intensivo da 

hiperglicemia e da hipertensão com inibidores da enzima conversora da angiotensina, 

antagonistas do receptor de angiotensina II ou outros anti-hipertensivos. A redução dos 

lipídios e o abandono do hábito de fumar podem ser benéficos. Os inibidores de proteína 

cotransportadora de sódio e glicose 2 são ligeiramente efetivos para o controle glicêmico, 

mas são muito efetivos para reduzir a proteinúria e desacelerar a evolução da doença renal 

diabética. Alguns pacientes podem alcançar o estágio final de insuficiência renal, 

necessitando de diálise. Conclusão: A doença renal do diabetes é a principal causa de 

ingresso em terapia renal substitutiva e está associada ao aumento de morbidade e 

mortalidade. 

 

Palavras-chave: insuficiência renal; diabético; complicações. 
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FREQUÊNCIA DE FORAME SUPRATROCLEAR EM UMA COLEÇÃO DE 

ESQUELETOS HUMANOS BRASILEIROS 
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Introdução: A variação anatômica está relacionada a uma estrutura anatômica não-

patológica que é diferente do que é observado na maioria da população. Tal alteração 

varia de acordo com etnia, sexo e até mesmo com a genética individual. O forame 

supratroclear (FST) é uma variação anatômica que pode ser encontrada no osso úmero, 

onde há a comunicação das duas fossas do úmero (fossa do olécrano e coronóidea), e é 

de grande interesse clínico, anatômico, antropológico, radiológico e cirúrgico. Indivíduos 

com essa variação são capazes de realizar a hiperextensão da articulação umeroradial. 

Objetivos: Verificar a frequência do forame supratroclear em úmeros de uma coleção de 

esqueletos humanos brasileiros, e evidenciar suas implicações clínicas e fisiológicas, 

além de destacar a importância do estudo e conhecimento de tais variações por parte de 

estudantes e profissionais da saúde. Materiais e métodos: O FST foi estudado em 49 

ossadas apresentando os dois úmeros, pertencentes á Coleção de Ossos Humanos do 

Laboratório de Anatomia Humana do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do 

Pinhal – UniPinhal. A anatomia topográfica do FST foi detalhadamente estudada e os 

espécimes foram fotografados. Resultados: Das 49 ossadas, 10 (20%) apresentaram 

úmeros com FST, sendo 3 (30%) com a variação anatômica vista nos 2 úmeros, e 7 (70%) 

apenas em 1 úmero. O FST foi encontrado igualmente nos dois sexos (50%), mas em 60% 

daqueles de raça branca e 40% daqueles de raça negra. Conclusão: O conhecimento da 

presença de forame supratroclear em um úmero pode ser importante para o planejamento 

pré-operatório e para o tratamento das fraturas supracondilianas, e a presença dessa 

variação também pode resultar em interpretação errônea das radiografias. Tais 

implicações revelam a importância que o aprendizado dessas alterações tem para a prática 

diária dos profissionais e estudantes da área da saúde. 

 

Palavras-chave: acidentes ósseos; variação anatômica; úmero. 
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A gonorreia é uma infecção bacteriana, sexualmente transmissível (IST) do trato 

urogenital, de homens e mulheres, de origem bacteriana, causada pela Neisseria 

gonorhoeae. Apresenta tropismo pelas membranas mucosas do trato genital inferior, com 

menos frequência na região retal, orofaringe e conjuntival, com grande impacto na saúde 

pública. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma pesquisa 

bibliográfica sistemática, utilizando-se como descritores Neisseria gonorhoeae; infecção 

sexualmente transmissível; saúde pública, junto às plataformas Google Acadêmico e 

Scielo, utilizando-se como critérios de inclusão artigos nacionais, de publicação no 

idioma português, no período de 2015 a 2022. Pode-se verificar que a manifestação 

clínica desta enfermidade é pleomórfica, variando desde ausência geral de sintomas até 

episódios de salpingite aguda, que é uma das causas mais comuns de infertilidade 

feminina. A N. gonorrhoeae contamina tanto mulheres quanto homens e apresenta 

afinidade com as células da uretra e da endocérvix. Em homens, as manifestações clínicas 

acontecem entre 1 a 10 dias após a contaminação, com sinais de sensação de 

formigamento e prurido intrauretral com disúria, posteriormente com fluxo uretral 

mucoso, progredindo para mucopurulento. Na maioria das mulheres, pode se apresentar 

de assintomáticas a sinais de dor à micção, incontinência urinária, corrimento branco-

amarelado e inflamação das glândulas de Bartholin. Entre 10% a 20% das mulheres com 

infeção, verifica-se migração ascendente via endométrio para tubas uterinas. O 

diagnóstico laboratorial depende da identificação do microrganismo nos líquidos genitais, 

por isolamento em meios específicos, microscopia pela coloração de Gram e biologia 

molecular. Para o tratamento utiliza-se antibióticos com mecanismos de ação diferentes, 

com objetivo de melhorar a eficácia e retardar o desenvolvimento de resistência. Desta 

forma, pode-se concluir que a gonorreia é uma infecção presente na população 

sexualmente ativa, de grande importância na saúde pública. 

 

Palavras-chave: Neisseria gonorhoeae; infecção sexualmente transmissível; saúde 

pública. 
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Introdução: A Neuropatia Diabética é uma complicação neurológica procedente do 

inadequado controle glicêmico, com lesão progressiva das fibras sensitivas e motoras. A 

condição afeta principalmente a parte distal dos membros, como as pernas e pés. Os 

sintomas podem ser leves ou até mesmo muito dolorosos e também debilitantes como: 

formigamento, queimação desconfortável, redução na sensação tátil e hipersensibilidade. 

A hiperglicemia é decorrente de defeitos na secreção e/ou ação da insulina, resultando em 

resistência insulínica, o que levam ao desenvolvimento de alterações em diversos órgãos, 

principalmente, olhos, rins, coração, nervos e vasos sanguíneos. A hiperglicemia é o fator 

primário desencadeador das complicações do DM. Objetivo: Observar o quanto a 

hiperglicemia influencia na probabilidade de desenvolver a Neuropatia Diabética. 

Métodos: Foi realizado a pesquisa através de artigos no último ano (2022), utilizando os 

seguintes descritores: Hiperglicemia e Neuropatia Diabética, nas bases de dados SciELO 

e Google Acadêmico. Resultados: Foram encontrados 56 artigos relacionando a 

Neuropatia Diabética e a Hiperglicemia, mas somente três no ano de 2022. Nestes foi 

observado ampla ligação do aumento da glicemia, relacionado a glicotoxidade que 

promove o aumento da probabilidade em desenvolver complicações, especialmente 

Neuropatia Diabética.  As principais manifestações clínicas aparecem a partir de 5 a 10 

anos de Diabetes, como: dor, alteração de sensibilidade, formigamentos, diminuição de 

força e maiores possibilidades de úlceras e amputações. Conclusão: Dentre os artigos 

lidos, existe uma relação muito importante entre a Hiperglicemia e a Neuropatia 

Diabética, por isso, destaca- se a importância de conhecer suas principais manifestações 

clínicas, os métodos de investigação disponíveis e o tratamento proposto, a fim de 

proporcionar um diagnóstico precoce com possibilidade de prevenção de progressão da 

doença e suas complicações. 

 

Palavras-chave: diabetes mellitus (DM); glicemia; sensibilidade.  
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HIV E A RESISTÊNCIA A MEDICAMENTOS 
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Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença pandêmica 

infectocontagiosa causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), atualmente 

atinge cerca 2 milhões de pessoas no Brasil. Esse vírus é capaz de alterar o material 

genético de células hospedeiras, utilizando-se para a reprodução. Mediante a esse 

processo de replicação, podem ocorrer falhas nos pareamentos das bases nitrogenadas, o 

que resulta em mutações. A terapia antirretroviral, vem sendo utilizada para diminuir a 

quantidade do vírus no sangue, melhorar a função do sistema imunológico e retardar o 

progresso do HIV. Contudo, devido essas rápidas transformações, as resistências aos 

medicamentos, vem aumentando e causando dificuldades no tratamento. Objetivos: Esse 

trabalho teve como objetivo evidenciar o aumento e a prevalência da resistência aos 

medicamentos no tratamento de indivíduos portadores de HIV. Material e métodos: 

Revisão sistemática utilizando as bases de dados indexadas Scielo, PubMed, Google 

Acadêmico, Medline e Cochrane Library entre os anos de 1999 à 2022 indicando a 

resistência de medicamentos ao HIV, utilizando os seguintes descritores: HIV, 

Resistência medicamentosa e Antirretrovirais, utilizando operadores booleanos como 

AND, OR e NO. Resultados e discussão: Realizou-se uma tabela que compara 16 

diferentes artigos do presente estudo que diz respeito a resistência do HIV a 

medicamentos. De modo geral, pode-se afirmar que uma mutação específica do vírus HIV 

pode ser resistente a medicamentos, podendo ocorrer diversas mudanças genéticas e esse 

evento ocorre no mecanismo adaptativo do vírus. Conclusão: O presente estudo evidencia 

as barreiras desenvolvidas ao longo de tratamentos para combate ao HIV, trata-se da 

resistência medicamentosa do vírus, onde há necessidade de saber a prevalência de tal 

diante de medicamentos específicos, qual tratamento ser iniciado ou até mesmo 

circunstâncias onde o uso da terapia antirretroviral (TARV), poderia atuar em busca de 

amenizar ou interromper o surgimento destas barreiras.  

 

Palavras-chave: HIV; resistência medicamentosa; antirretrovirais. 
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Introdução: O trabalho docente apresenta condições que englobam esforços físicos, 

cognitivos e afetivos que podem afetam qualidade do sono. A qualidade do sono é um 

dos fatores para manter boa saúde física e mental. Objetivo: Analisar a qualidade do sono 

e caracterizar o perfil dos professores de ensino médio por meio de ambiente virtual 

durante a pandemia de Covid-19. Métodos: Estudo transversal, descritivo com abordagem 

quantitativa com professores de ensino médio de escolas da rede particular, do município 

de São João da Boa Vista-SP. A pesquisa foi apresentada aos professores através de vídeo 

explicativo. Em seguida receberam o link da plataforma Google Forms contendo o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e acesso ao questionário, através do aplicativo 

WhatsApp. Resultados: A maioria dos professores eram do sexo masculino, casados e 

com filhos, com idade entre 32 e 59 anos e trabalhavam de 20 a 40 horas semanais. Grande 

parte fazia uso de celular, tablete ou notebook, antes de dormirem. A maioria respondeu 

que se deita na cama após as 22 horas, demora menos de 10 minutos para pegar no sono 

e acorda por volta da 5h30 da manhã e não fazem uso de medicamentos que induzem ao 

sono. Cerca de 50% dos participantes apresentaram qualidade de sono ruim, com média 

de permanência no leito de 6 horas. O estudo foi conduzido durante a pandemia de Covid-

19, e seus resultados podem ter sido influenciados por isso. Conclusões: O estudo 

permitiu vivenciar a experiência de aplicação virtual do questionário e demonstrou um 

perfil dos professores de ensino médio. A aplicação do questionário por meio virtual 

destaca a relação custo-benefício, a segurança do aplicativo, facilidade de acesso para os 

participantes e acima de tudo a segurança em meio a pandemia. Esta realidade poderá ser 

útil para contribuir com outros estudos e estratégias preventivas. 

 

Palavras-chave: sono; professores escolares; redes sociais online. 
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Introdução: Com um grande aumento da exposição na mídia, o voleibol teve um grande 

número de adeptos. Para que haja um fácil aprendizado dessa modalidade, as 

metodologias de ensino têm um papel importante. Para as respostas dos porquês, como 

realizações de tais movimentos, a metodologia do esporte é um complemento para essa 

compreensão, evidenciadas na literatura. Objetivo: São necessários pesquisas e estudos 

que mostrem o aprendizado no voleibol. Método: Foi realizada uma pesquisa de revisão 

de literatura para que esse trabalho fosse desenvolvido, aplicando uma metodologia de 

buscas nas seguintes bases de dados nacionais e internacionais, sendo elas Scientific 

Eletronic Library Online (Scielo), Caribe em Ciência da Saúde (Lilacs) e Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde (Bireme). Resultados e 

Discussão: Além do método tradicional há uma perspectiva de aprendizagem e 

treinamento no voleibol, pensado como esporte coletivo. Conclusão: Concluímos que há 

um fácil aprendizado quando empregado a pedagogia do esporte, sendo desde a iniciação 

até o alto rendimento, utilizando métodos como, global funcional ou analítico sintético. 

Moldando a perspectiva esportiva e social do homem, como prática esportiva, 

desenvolvimento motor, integração social, caráter, técnicas e táticas do voleibol. 

 

Palavras-chave: voleibol, esporte, iniciação esportiva. 
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Introdução: Os marcadores tumorais são um dos testes de diagnóstico in vitro usados para 

definir um tipo particular de tumor, diagnosticando, estabelecendo um grau de extensão, 

propondo um prognóstico e realizando monitoramento de alguns tipos de tumores. No 

entanto, a experiência e a pesquisa mostraram ao longo do tempo a necessidade de rever 

a utilidade dos marcadores, substituindo-os até atingir atualmente a função que realmente 

corresponde a eles de acordo com o caso e tipo de marcador, melhorando seu uso e 

favorecendo a segurança do paciente. Objetivos: identificar os principais marcadores 

tumorais e suas técnicas importantes para diagnóstico do adenocarcinoma de próstata. 

Material e métodos: Revisão integrativa utilizando as bases de dados indexadas Scielo e 

Pubmed entre 2011 e 2021, indicando os tipos de marcadores tumorais para 

adenocarcinoma de próstata mais utilizados para o diagnóstico diferencial. Resultados e 

discussão: a seleção de 69 artigos permitiu compilar e descrever de uma forma geral o 

que os marcadores tumorais tem a revelar no seu princípio e na sua utilidade prática, 78% 

revelaram o exame bioquímico (PSA) como principal forma diagnóstica; 10,1% sendo 

biópsias; 7,1% em ultrassonografia/tomografia e 4,8% para diagnósticos com base em 

fluídos seminais, exame de urina e fotossensibilizadores. Desde 1986, aprovado pela 

Food & Drug Administration (FDA), recomenda como valor de corte 4,0 ng/mL para o 

PSA sérico. Sabe-se que o teste padrão de PSA carece de especificidade e pode levar a 

sobrediagnóstico e sobretratamento. Os dados colaboram desde aqueles que se atentam 

ao saber, até mesmo em auxiliar o médico na prática clínica. Conclusão: Para diagnosticar 

o Câncer de Próstata, uma abordagem menos invasiva é medindo os níveis totais de 

antígeno específico da próstata (PSA) no sangue. O mesmo ainda não pode ser 

desconsiderado devido ao seu amplo uso em países em desenvolvimento, baixo preço e 

fácil disponibilidade. 

 

Palavras-chave: PSA; biomarcadores tumorais; câncer de próstata; adenocarcinomas; 

estadiamento de neoplasias. 
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MONITORIA EM ANATOMIA HUMANA: IMPACTO NA FORMAÇÃO 

DISCENTE 

Israel Luiz Figueiredo Vicente1; Lorenna Beatriz Tonietti Marcílio2; Simone Ferreira 

Baitelo3; Alessandra Oliveira Guimarães4; Erica Ferraz4 

israelluizvicente@gmail.com  

 

1 Curso de Biomedicina, UniPinhal. 2 Curso de Enfermagem, UniPinhal. 3 Curso de 

Farmácia, UniPinhal, 4 Curso de Fisioterapia, UniPinhal. 

Ciências da Saúde 

 

Introdução: A disciplina de anatomia humana exige conhecimento teórico-prático básico, 

necessitando de empenho dos discentes para a compreensão e memorização das estruturas 

anatômicas, a partir disto, torna-se necessária a presença do monitor de anatomia humana 

para a contribuição no processo de ensino-aprendizagem. Objetivos: Relatar as 

experiências dos alunos monitores na disciplina de Anatomia Humana, bem como 

demostrar a importância da monitoria, enquanto instrumento de ensino-aprendizagem 

para a formação profissional e desenvolvimento acadêmico do discente monitor. Material 

e Métodos: Estudo do tipo descritivo e exploratório, construído através das práticas 

didático-pedagógicas realizadas durante o tempo de monitoria na disciplina de Anatomia 

Humana dos cursos da área da saúde do UniPinhal. A monitoria constou de aulas práticas 

semanais com duração de duas horas e de acordo com agendamento prévio dos 

estudantes, além de revisões dos sistemas orgânicos uma vez por semana com duração de 

uma hora, de acordo com cronograma disponibilizado previamente a toda comunidade 

acadêmica. Foi descrito também o relato de experiência dos monitores graduandos na 

área da saúde, que utilizaram de métodos didáticos na exploração da anatomia sistêmica 

com outros alunos. Resultados: Observou-se uma facilidade no aprendizado na Anatomia 

Humana, que contribui para avaliar de forma fidedigna os segmentos do corpo humano, 

capacitando os alunos em detectar e diferenciar as diversas formas, incluindo variações 

anatômicas, na extensão do corpo humano. Essa troca de experiências contribuiu também 

para os monitores, observou-se que essa relação “de aluno para aluno”, desmistifica toda 

a ideia contrária do que a Anatomia Humana realmente é na sua essência. Conclusão: A 

monitoria oferece experiência acadêmica, ensinando ou aprendendo, reforça o 

relacionamento entre os alunos de diferentes cursos e é um instrumento de nivelamento 

dos alunos que estão iniciando sua graduação. Esse é um projeto que deve ser ampliado 

e estimulado entre os discentes. 

 

Palavras-chave: ensino-aprendizagem; acadêmicos; pesquisa; anatomia. 
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PERFIL DOS PORTADORES DE ESTOMAS DE ELIMINAÇÕES DE UM 

MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA 

Gisele Acerra Biondo Pietrafessa; Eliana Anunciato Franco de Camargo; Gabriela Beatriz 

Rosa; Nathalia Helena Caetano Brizante; Rafael Antonio Servieri Risso. 

rafaelservieri@gmail.com 

 

Curso de Enfermagem, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

Introdução: Estoma consiste em uma abertura artificial realizada por um procedimento 

cirúrgico emergencial ou planejado, ligando um órgão interno ao meio externo por uma 

exteriorização de parte do sistema respiratório, digestório ou urinário e recebem o nome 

de acordo com o órgão que serão feitas, nesse trabalho abordaremos os estomas de 

eliminação, ou seja, estudaremos as colostomias, ileostomias e as urostomias. Tem a 

classificação de colostomia quando se é exteriorizado uma parte do intestino grosso e 

como ileostomia, quando se trata do intestino delgado, já a urostomia é a exteriorização 

dos condutos urinários através parede abdominal. Objetivos: Diante de tal fato, esta 

pesquisa buscou compreender as características sociodemográficas de indivíduos 

portadores de estomas de eliminação em um município do interior paulista. Metodologia: 

foi realizada a aplicação de um questionário de autoria dos próprios autores, em seguida 

os dados foram tabulados em planilhas, e calculado média das respostas. Aprovado pela 

FMPFM, sob número de parecer 5.578.139 e CAAE: 60959022.3.00005425. Resultados: 

13 indivíduos responderam ao questionário, dentre estes, sua maioria eram, do sexo 

feminino (N=9), idade prevalente 60 a 69 anos (N=5), raça branca (N=13), aposentados 

(N=10), ensino superior e médio completo (N=3), casados (N=6), renda de até dois 

salários mínimos mensais (N=4), quanto ao estoma sua maioria foi confeccionado em 

caráter de urgência (N=12), prevalência de colostomias (N=8), e todos indivíduos 

relataram que receberam orientação de um profissional de saúde (N=13). Conclusão: O 

perfil de pacientes estomizados em Espírito Santo do Pinhal encontrado foi mulheres de 

60 a 69 anos, casadas, aposentadas com até dois salários mínimos, portadoras de 

colostomias realizadas em urgência. 

 

Palavras-chave: colostomia; estomoterapia; estomia. 
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PERFIL NUTRICIONAL DE ESCOLARES DO SEXO FEMININO DA ZONA 

RURAL E URBANA 

Taike Rafael Lopes da Silva; Caique Schionato Navarro; Thiago Peron; Matheus de Paula 

Elias; Valentina Salmasso; Henrique Miguel; Marcelo Francisco Rodrigues 

taike_mtg@outlook.com 

 

Curso de Educação Física, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

Diante do processo de urbanização e aumento das tecnologias, o sobrepeso tem tido um 

crescente muito acentuado nas últimas décadas, principalmente entre os adolescentes 

brasileiros, o que tende a aumentar nos próximos anos. Tomando por base essas 

informações, este estudo tem como objetivo avaliar a situação nutricional de adolescentes 

do sexo feminino residentes da zona rural e da zona urbana, afim de comparar e apontar 

as diferenças e similaridades entre os dois nichos. Para tal estudo, foram avaliadas 32 

adolescentes da cidade de São José do Rio Pardo/SP, sendo 16 residentes e matriculadas 

em escolas na zona rural e 16 residentes e matriculadas na zona urbana que tiveram seu 

estado nutricional avaliado e determinado através do Índice de Massa Corpórea (IMC), 

onde observou-se um índice elevado de sobrepeso e obesidade nas adolescentes da zona 

urbana seguindo o que se verifica na literatura, entretanto foi ainda mais acentuado o 

índice de sobrepeso e obesidade na zona rural, que acomete mais da metade das 

adolescentes aqui avaliadas, sendo tais fatos explicados pelas mudanças comportamentais 

dos moradores da zona rural, que diminuíram o nível de atividade física, em virtude dos 

avanços tecnológicos que chegaram ao campo e de hábitos alimentares, devido a chegada 

de alimentos industrializados que são consumidos por esta população. Com base no 

apresentado, não se pode descartar a necessidade de uma ênfase maior quanto se fala em 

alimentação em relação aos moradores da zona rural, cujo o índice de obesidade tem tido 

um aumento significativo devido a facilidade que o alimento industrializado vem 

chegando até esse público, tornando-se necessário a criação de movimentos e políticas 

que alertem os membros desse grupo social sobre o risco do consumo irresponsável desse 

tipo de alimento. 

 

Palavras-chave: nutrição, exercício, escolares. 
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POTÊNCIA ANAERÓBICA EM ATLETAS DA CATEGORIA SUB 11 DO 

FUTSAL TREINADOS 1 OU 3 VEZES NA SEMANA 

Luiz Gustavo Guilhermeto de Oliveira; Gabriel Felipe Francisco; Gabriel Lemos Pillay; 

Sabrina de Oliveira Bruno; Taylor Willian Fernandes; Marcelo Francisco Rodrigues; 

Henrique Miguel 

luizggo.paquez@gmail.com 

 

Curso de Educação Física, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

O futsal é um esporte presente no cotidiano das crianças pela sua facilidade da prática em 

vários ambientes, contendo papel responsável direto pelo desenvolvimento físico e motor. 

O objetivo desse estudo foi analisar e comparar a velocidade e a potência anaeróbia de 

alunos de uma escolinha de futsal da categoria sub 11 que realizavam dois protocolos de 

treinos distintos (1x semana e 3x semana). Foram avaliados 28 alunos do sexo masculino 

divididos em dois grupos: G1 (alunos que treinam apenas uma vez na semana, durante 60 

minutos) e G2 (alunos que treinam três vezes na semana, durante 45 minutos cada treino). 

O teste utilizado para análise da velocidade e potência anaeróbia foi o Running Anaerobic 

Sprint Test (RAST). Tal protocolo consiste na realização de 6 tiros de 35 metros com 

velocidade máxima e 10 segundos de descanso entre os tiros. Após análise dos dados foi 

observado que o grupo G1 obteve resultados menores que o grupo G2 em relação a 

velocidade, sendo que o mesmo não foi observado quando comparada a potência 

anaeróbia. Sendo assim foi observado que o treino pode não ser o ponto fundamental para 

o desenvolvimento da potência anaeróbia nessa faixa etária, contudo mais estudos são 

necessários para comprovar tal hipótese. 

 

Palavras-chave: velocidade; escolares; futsal. 
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PREVALÊNCIA DE DIABETES MELLITUS EM UNIVERSITÁRIOS DO 

UNIPINHAL 

Bianca Gabrielle Bibiano Mota, Diego Beli Valdambrini, Fellipe Compre de Oliveira, 

Isadora Ferreira Gomes, Marcelo de Moraes Rocha Filho, Rafaela Bortoni Bernardo, 

Rosemeire Dejavitte, Mariana Ferreira Oliveira Alveti. 

prof.mariana.alveti@unipinhal.edu.br 

 

Curso de Nutrição, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

Diabetes mellitus (DM) é uma doença na qual o organismo não produz uma quantidade 

suficiente de insulina ou não responde normalmente à insulina, resultando em 

hiperglicemia. O DM foi classificado como uma epidemia e causa de importantes 

comorbidades. Ocupa o quarto lugar das causas de mortalidade no Brasil e sexto no 

mundo, o que se traduz em um grande desafio na saúde. A crescente urbanização e a 

adoção de estilos de vida pouco saudáveis podem ser contribuintes para a disseminação 

da doença, principalmente entre os jovens. O objetivo do estudo foi conhecer a 

prevalência de DM nos universitários dos cursos de Ciências Humanas da UniPinhal. 

Trata-se de um estudo epidemiológico transversal que utilizou formulários sobre dados 

sociodemográficos e clínicos. Foi realizada análise estatística descritiva. O estudo foi 

aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 20148319.5.000.5670). Atualmente, 

matriculados, somaram-se 97 acadêmicos nos cursos de administração, direito, história, 

Letras e Pedagogia. Avaliaram-se 73 universitários (66% mulheres; idade = 23,1 ± 8,7 

anos; IMC = 24,9; ± 5,2 Kg/m2). O estudo revelou baixa prevalência (1,4% -;1/73) de 

DM; nos universitários, predominou no sexo feminino, a idade de 51 anos e IMC de 

sobrepeso. Diante do cenário de uma doença com crescente número de pessoas afetadas 

cada vez mais jovens, considera-se importante investigar, alertar e expandir informações 

para cuidados e atitudes preventivas. 

 

Palavras-chave: saúde coletiva; estudo epidemiológico. 
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PREVENÇÃO DO PÉ DIABÉTICO 

Ana Clara Botelho Rosa, Maria Denise Lima, Tainá de Oliveira Ramos e Marli Gabriel 

Almeida. 

anaclarabotelho744@gmail.com 

 

Curso de Educação Física, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

  

Introdução: O pé diabético é considerado uma complicação do Diabete mellitus e a maior 

causa de amputações de membros inferiores. Para evitar seu aparecimento são necessárias 

orientações de medidas preventivas e autocuidado do portador. Objetivo: Identificar as 

formas de prevenção do pé diabético. Método: Estudo descritivo de revisão bibliográfica, 

realizado através de artigos científicos do Google Acadêmico. Resultado: Foram 

encontrados 6 artigos relacionados a prevenção e cuidados com pé diabético, sendo 2 de 

2019,2 de 2021 e 2 de 2022.Nos mesmos orientavam como prevenção: cortar as unhas 

dos pés retas, usar sapatos confortáveis (evitar sapatos com pontos finas e apertados), 

manter os pés sempre aquecidos, evitar andar descalço e não retirar calos e cutículas. 

Conclusão: É de suma importância, que os enfermeiros, através da consulta de 

enfermagem e grupos educativos orientem os pacientes diabéticos sobre o controle 

glicêmico, tratamento medicamentoso e também não medicamentos, como hábitos para 

uma vida saudável (alimentação e atividade física) e principalmente sobre os cuidados 

com os pés visando a prevenção do pé diabético. 

  

Palavras-chave: diabetes mellitus, pé diabético; orientações. 
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REPERCUSSÃO DO DIABETES GESTACIONAL 

Leticia Borges Ribeiro; Jessica Maria de Souza; Pâmela Heloisa Oliveira Cândido; 

Wellington de Oliveira Romano; Fernanda Abdala Bacelli; Claudete Alauk de Campos; 

Vânia Jociane Carvalho da Cunha; Gisele Acerra Biondo Pietrafesa 

gi_biondo@hotmail.com 

 

Curso de Enfermagem, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

Introdução: O diabetes mellitus gestacional é definido como uma intolerância à 

carboidratos de gravidade variável, sendo dois tipos identificadas na gestação: o diabete 

mellitus diagnosticado na gestação (DMDG) e o diabete mellitus gestacional (DMG) 

(BRASIL, 2022). Segundo Bolgnani, Souza e Calderon (2011) a prevalência de DMG no 

Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil é de 7,6%. Objetivos: Descrever as repercussões 

do Diabetes mellitus gestacional na gestante e no feto. Método: Estudo de revisão da 

literatura, no qual, foram selecionados estudos do período de 2010 a 2022 nas bases de 

dados indexadas: Scielo, Bireme e Manuais do Ministério da Saúde. Resultados e 

discussões: Foram encontradas as seguintes repercussões para o feto das mulheres com 

DMDG: Malformações cardiovasculares, malformações congênitas. Em relação as 

repercussões maternas: aumento da incontinência urinária no pós-parto, hipertensão 

arterial sistêmica, doença hipertensa específica da gestação. Conclusão: Foram 

encontradas repercussões no diabetes gestacional tanto no feto quanto na mãe. O diabetes 

gestacional é um distúrbio grave, que pode colocar a vida da gestante e a do bebê em 

risco. 

 

Palavras-chave: diabetes gestacional; controle; glicêmico; enfermagem. 

  



 

166 

 

SÍFILIS: AGENTE CAUSADOR, TRANSMISSÃO, TIPOS, DIAGNÓSTICO, 

EPIDEMIOLOGIA E TRATAMENTO 

Brenda Raphaela Agustuni, Danila Rocha da Silva Turati, João Vitor Fachini, Livia Maria 

Landiva, Rafaela Bertucci Pereira, Inês Juliana Martorano Giardini 

prof.ines.giardini@unipinhal.edu.br  

 

Curso de Biomedicina, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

Introdução: A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, de evolução crônica com sequelas 

irreversíveis quando não tratada precocemente, sendo causada pela bactéria Treponema 

pallidum. A transmissão da doença ocorre durante relações sexuais, pela via 

transplacentária, por materiais contaminados e pelo contato com as lesões provocadas 

pela infecção, em que o risco depende do estágio da doença, e as lesões comuns são o 

cancro e lesões muco-cutâneas, características de sífilis primária e secundária, 

respectivamente. A sífilis terciária e congênita são estágios mais críticos e de maior 

gravidade, acometendo importantes sistemas do organismo. Objetivo: Disseminar 

informações sobre a Sífilis, desde o agente causador até o tratamento, destacando sua 

epidemiologia. Material e métodos: Pesquisa realizada por uma revisão sistemática de 

artigos nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico, em que foram incluídos os artigos 

dos últimos 5 anos em língua portuguesa. Desenvolvimento: cada estágio da infecção 

compreende particularidades em relação às manifestações clínicas assim como à escolha 

do tratamento (sífilis primária, secundária, terciária, congênita e latente). Conclusão: A 

sífilis possui grande capacidade infectocontagiosa e pode evoluir para vários quadros 

clínicos, por essa razão, o tratamento é tão importante, principalmente para a gestante 

infectada e seu parceiro, ambos devem ser tratados com penicilina, e em casos de 

impossibilidade de uso ou alergia ao medicamento, utiliza-se a ceftriaxona. No Brasil, os 

casos de sífilis aumentaram até 2018, porém entre 2019 e 2020 houve uma pequena 

queda, o que pode ser justificado pela obrigatoriedade da notificação desde 1986, pela 

ausência do tratamento dos parceiros infectados, ou também pela ocorrência da pandemia, 

com a diminuição do diagnóstico. 

 

Palavras-chave: Treponema pallidum; cancro; epidemiologia; medicamentos. 
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UMA COMPARAÇÃO ENTRE ATLETAS FEMININOS E MASCULINOS NO 

CONHECIMENTO TÉCNICO E TÁTICO NO FUTEBOL 

Matheus Augusto dos Santos; Chugar Trindade Costa; Gustavo Silva Alberti; Marcelo 

Francisco Rodrigues; Henrique Miguel 

matheusaugustodealbertina12@gmail.com 

 

Curso de Educação Física, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

Introdução: O futebol inclui componentes físicos e cognitivos que juntos criam uma 

dimensão tática que pode ser dividida em conhecimento tático-procedimento (CTP) e 

conhecimento declarativo (CTD). Somados, estes fornecem o conhecimento tático de 

jogadores de futebol masculino e feminino. Objetivo: Comparar o CTD de jogadores de 

futebol de diferentes sexos e idades, mas da mesma faixa etária.  Métodos: Para realizar 

a investigação foi aplicado o teste de imagem validado por Mangas (1999), composto por 

8 cenas ofensivas, nas quais o jogador deve escolher a melhor ação futura em seu design. 

O estudo incluiu 48 jogadores, 26 homens e 22 mulheres.  Resultados: Na comparação de 

CTD entre os gêneros, a média mais alta do masculino em relação ao feminino pode estar 

associada à construção progressiva dos conhecimentos na estruturação da base, permitida 

pela divisão de categorias de acordo com a idade, possibilitando uma sequência na 

aprendizagem; observou-se relação da idade, na experiência esportiva e o nível do CTD, 

que mostram a importância dos professores e treinadores no desenvolvimento técnico; a 

posição que o jogador atua também interferiu no CTD, porém, de forma menos 

significativa, pois, no futebol moderno, é necessário que todos executem funções táticas 

em todos os setores do campo, destacando-se os meias e os atacantes no futebol 

masculino, devido sua afinidade com as jogadas ofensivas Conclusão: Para o 

desenvolvimento do futebol em ambos os gêneros, é necessário oferecer as mesmas 

oportunidades e estruturas de aprendizagem, como divisões em categorias de idade, 

continuidade de treinamento regular, progresso do conhecimento de acordo com o tempo 

de treinamento e desenvolvimento geral do jogador. Mais pesquisas são necessárias para 

elucidar nossos achados. 

  

Palavras-chave: futebol; técnica; tática; conhecimento declarativo. 
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VAGINOSE BACTERIANA CAUSADA POR Gardnerella vaginalis 

 

Adriele Croline Vital; Isadora Raphely Inácio; Larissa Isabelle da Silva; Nathalia 

Fernandes Cachola; Verônica Moreti dos Reis; Luiz Roberto Chirotto Filho 

larissa06112002@gmail.com 

 

Curso de Biomedicina, UniPinhal 

Ciências da Saúde 

 

Introdução: A vaginose bacteriana (VB) é uma doença de alta incidência entre as 

mulheres e está associada a um desequilíbrio da microbiota vaginal com consequente 

proliferação de um agente oportunista, geralmente essa substituição se dá pelo 

crescimento da bactéria Gardnerella vaginallis. Quando esse quadro se manifesta de 

forma sintomática, as queixas mais comuns são as secreções vaginais de caráter 

acinzentado associado com mau odor. Complicações podem raramente estar presentes, 

podendo evoluir para infecções ascendentes do trato geniturinário, doença inflamatória 

pélvica, parto prematuro ou até mesmo a infertilidade. Objetivo: Avaliar as complicações 

da G. vaginalis quando presente de forma predominante na microbiota vagina, além de 

informar ao seu público os cuidados necessários para sua prevenção. Material e método: 

Realizou-se um levantamento bibliográfico, no qual pesquisou-se por: Gardnerella 

vaginalis, vaginose bacteriana e microbiota vaginal. A pesquisa foi realizada com base 

nos artigos das bases de dados Scielo e Google Acadêmico, publicados nos últimos 5 

anos. Conclusão: Diante do acervo pesquisado, observou-se que é de suma importância a 

conscientização da população feminina assim como dos profissionais da saúde estar 

avaliando e compreendendo corretamente os mecanismos de infecção da G. vaginallis e 

seu diagnóstico, como forma de orientação e propagação de informações relativas à saúde 

pública. 

 

Palavras-chave: Gardnerella vaginalis; vaginose bacteriana; microbiota vaginal. 
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EDUCAÇÃO 

História, Pedagogia, Letras 
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A ATUAÇÃO DA ESTAGIÁRIA NO DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO DO 

ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

Leticia Ribeiro Carbinatto; Sylvia Camilo Ramalho 

leticinha.str@gmail.com 

 

C Educação 

urso de Pedagogia, UniPinhal 

 

O presente trabalho evidência as questões sobre a inclusão de alunos com Transtorno 

Espectro Autista em sala de aula do ensino regular, devido à grande incidência de casos 

nos últimos anos, no contexto educacional. O trabalho de caráter qualitativo, de cunho 

bibliográfico, será enriquecido com a experiência da pesquisadora para ressaltar a atuação 

da estagiária na rotina escolar do aluno com autismo. A pesquisa terá como base livros, 

Google acadêmico, Scielo e bibliotecas virtuais. Para a inclusão destes alunos é 

necessário que toda equipe escolar esteja preparada, sendo necessário ressaltar a atuação 

da estagiária no processo de inclusão e desenvolvimento do aluno com TEA, pois a 

mesma auxilia os professores e alunos, através de processos de intervenção pedagógica, 

contribuindo de forma significativa no desenvolvimento das suas habilidades cognitivas, 

se tornando efetiva a inclusão, dos alunos.  

 

Palavras-chave: estágio; autismo; escola inclusiva. 
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A FIGURA FEMININA E A LIBERDADE INCÔMODA EM SÃO BERNARDO 

Ana Paula Vieira; Dr. Thiago de Souza Bittencourt Rodrigues  

anapv91@gmail.com  

 

Curso de Letras, UniPinhal 

Educação 

 

A liberdade feminina no decorrer dos séculos foi de grande incômodo para a população 

masculina, exemplo explorado na obra São Bernardo do autor Graciliano Ramos. 

Objetiva-se com este projeto compreender quais as razões motivadoras de tal desconforto 

social. A partir do uso de estudos qualitativos, utilizando-se da leitura e análise da obra 

relacionando-a a demais artigos, visamos a concretização dos objetivos almejados. Os 

resultados esperados de tal esforço podem denunciar a perpetuação de uma ideologia 

machista, que defende a ideia do ser feminino ter como dever a submissão e inferioridade 

ao gênero oposto e criminalizar quaisquer comportamentos que contestem essa 

concepção. 

 

Palavras-chave: Madalena; feminismo; ideologia; modernismo. 
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A IMPORTÂNCIA DA ADAPTAÇÃO DE ATIVIDADES PARA ALUNO COM 

AUTISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Juliana Aparecida de Mendonça; Simone Jorge Gonçalves 

julianahaparecida12@gmail.com 

 

Curso de Pedagogia, UniPinhal 

Educação 

 

O Autismo é uma doença psiquiatra rara e grave da infância, chamada também de 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Descrito pela primeira vez por Kanner (1942) 

como, “Distúrbios Autísticos do Contacto Afetivo”, caracterizado por diversos conjuntos 

de sinais, considerado uma doença específica, relacionada a fenômenos da linha de 

esquizofrenia. O objetivo central do trabalho é abordar, analisar e compreender o autismo 

e seu histórico, bem como o histórico da Educação Especial no Brasil, o que vem a ser 

adaptações curriculares e quais as práticas pedagógicas que obtiveram êxito. Sob essa 

ótica, as pessoas com Autismo podem manifestar os sintomas no início da infância, ou 

também se manifestar em demandas sociais excedendo o limite de suas capacidades, 

variando de indivíduo para indivíduo. Podendo em alguns casos, obter acometimento de 

convulsões, possíveis problemas neurológicos e neuroquímicos, ainda com causas 

desconhecidas, mas com grandes fatores genéticos, sendo pesquisado há mais de 100 

anos, porém segundo Kanner, esses sintomas tiveram maior percepção em meninos do 

que em meninas. 

 

Palavras-chave: autismo; kanner; educação especial. 
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO CONTEXTO DO 

APRENDIZADO ESCOLAR 

Beatriz Parizi Marteli; Eliana Anunciato Franco de Camargo 

beatrizmarteli@hotmail.com 

 

Curso de Pedagogia, UniPinhal 

Educação 

 

A Educação Financeira é importante no contexto escolar e familiar e é na escola que a 

criança tem oportunidade de experenciar situações que a prepare para fazer uso adequado 

dos recursos financeiros. Nessa linha, um dos maiores problemas da sociedade 

contemporânea é o endividamento da população e, conseguir resolver esses problemas 

envolve a redução do impacto das crises financeiras. O objetivo desta pesquisa foi 

demonstrar a importância da Educação Financeira no processo de ensino e de 

aprendizagem como condição para a adoção de hábitos conscientes e saudáveis de 

consumo por parte dos alunos. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com revisão 

integrativa, com o intuito de ressaltar a importância da Educação Financeira na escola e 

a utilização de métodos lúdicos para tornar esse assunto significativo. Espera-se que, a 

partir dos resultados, os docentes se sensibilizem e levem o assunto para as salas de aulas 

de modo que os assuntos abordados possam se configurar como estratégia fundamental 

no autodesenvolvimento da criança, do jovem e do adulto e propiciem melhor 

entendimento dos conceitos e dos produtos financeiros a fim de subsidiar decisões sobre 

as oportunidades e os riscos quando o assunto for recursos financeiros. 

 

Palavras-chave: escola; educação financeira, atividades lúdicas, escola; educação 

financeira; atividades lúdicas. 
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A IMPORTANCIA DA LEITURA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALUNO 

NA EUCAÇÃO INFANTIL 

Letícia Belani; Solange Izidoro  

leticia.belani.lb@gmail.com 

 

Curso de Pedagogia, UniPinhal 

Educação 

 

No Brasil, o número de leitores diminui a cada dia, isso acontece devido a vários fatores, 

entre eles a influência das tecnologias digitais e a falta de incentivo à leitura desde a 

Educação Infantil, na qual, além de brincar e aprender a decifrar os códigos da língua 

escrita, os alunos devem apreciar livros e conhecer os diferentes mundos que ali habitam, 

para, no futuro, desenvolverem o hábito da leitura e o pensamento crítico. É importante 

que o gosto pela leitura seja desenvolvido desde cedo, pois, quando adultos, devido à 

correria do dia a dia e às inúmeras responsabilidades profissionais e familiares, torna-se 

mais difícil a aquisição do hábito de leitura. A falta do incentivo à leitura é recorrente há 

muito tempo, pois, segundo Palomo; Santos (2016) “a literatura não tinha uma 

aproximação com as crianças, já que elas eram consideradas ‘adultos em miniatura’”. 

Diante disso, demorou muito tempo para que se começasse a pensar em fazer algo voltado 

para o público infantil. Assim, o primeiro contato das crianças com livros era e ainda é, 

em muitos lugares, através dos livros didáticos e apostilas oferecidos pela escola, os quais 

não representam leituras prazerosas e não tratam de temas que as crianças gostam e se 

interessam, fazendo com que leiam por vontade própria, visto que são apenas livros que 

são impostos sem o objetivo de formar leitores que realmente apreciam tal ato. Portanto, 

este trabalho, traz, pautado em Bamberger, Fischer, Lopes, Mitchell, Palomo, Santos, nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e entre outros autores, um estudo sobre o que é a 

leitura, qual a sua importância na Educação Infantil, os índices e leitores no Brasil, a falta 

de incentivo à leitura e uma análise de uma escola de Minas Gerais a respeito da prática 

de leitura na sala de aula. 

 

Palavras-chave: crianças; incentivo à leitura; literatura infantil; práticas de leitura; 

tecnologias digitais. 
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A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO 

Crisloriane Cristina de Souza Parreira; Simone Jorge Gonçalves 

crisloriane@gmail.com 

 

Curso de Pedagogia, UniPinhal 

Educação 

 

O estágio curricular supervisionado e a prática investigativa e educativa caracterizam um 

processo necessário e obrigatório para a obtenção do título de pedagogo, e para se tornar 

um profissional da educação. É inquestionável, portanto, a importância desse componente 

para o currículo de formação docente inicial, por possibilitar o diálogo entre a teoria e o 

conhecimento. Durante as disciplinas do estágio, os universitários refletem sobre os 

conhecimentos teóricos e estabelecem relações entre a teoria e a prática e exigem que o 

estagiário se depare com inúmeras possibilidades formativas que a escola local pode 

proporcionar para acrescentar na sua formação. Visto que o estágio vai muito além de um 

simples cumprimento de exigência acadêmica. Ele é uma oportunidade de crescimento 

profissional e pessoal. Além de ser um importante instrumento de integração entre 

universidade, escola e comunidade. O estágio curricular supervisionado e a prática 

investigativa e educativa caracterizam um processo necessário e obrigatório para a 

obtenção do título de pedagogo, e para se tornar um profissional da educação. Além disso, 

o aprendizado é muito mais eficiente quando é obtido através da experiência; na prática 

o conhecimento é assimilado com muito mais eficácia, tanto é que se torna muito mais 

comum ao estagiário lembrar-se de atividades durante o percurso do seu estágio do que 

das atividades que realizou em sala de aula enquanto aluno assim, o relatório de estágio 

vai se constituindo, e o estágio se torna um item essencial para a formação do pedagogo, 

que irá; agregar ainda mais na sua formação acadêmica, pois nele a estagiária(o), irá 

aprender o dia a dia da sala de aula, além de ter a oportunidade de ter vivências na prática 

do ensinar. É inquestionável, portanto, a importância desse componente para o currículo 

de formação docente inicial, por possibilitar o diálogo entre a teoria e o conhecimento. 

 

Palavras-chave: formação; estágio; educação. 
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A INSISTÊNCIA DA PROGRESSÃO CONTINUADA EM ESCOLAS DE REDE 

PUBLICAS ESTADUAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Maria Eduarda Ribeiro, Me. Simone Jorge Gonçalves 

maria_ribeiro613@outlook.com 

 

Curso de Letras, UniPinhal 

Educação 

 

O SARESP foi criado em 1996, como forma de monitorar o nível qualitativo e 

quantitativo de aprendizagem de estudantes do Estado de São Paulo de forma censitária. 

Em 1998, foi expandido para todas as escolas de rede pública do Estado de São Paulo a 

organização de ensino através de ciclos de aprendizagem, ou seja, a reprovação do aluno 

só é permitida ao final de um ciclo, e não ao final do ano escolar, como era feito no antigo 

sistema seriado. Desta forma, a organização do ensino adotada pelo Estado, tem uma 

postura humanizadora, enquanto seus métodos avaliativos são generalizadores, 

apontando uma incompatibilidade entre a estrutura pretendida e a verificação do ensino 

público. Podendo gerar incertezas sobre a legitimidade do SARESP como fonte avaliativa 

de ensino dentro da progressão continuada e da possível má utilização dos resultados 

obtidos, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, coletando dados históricos e científicos, 

sobre a história da progressão continuada no Estado de São Paulo, as contribuições ou 

não, do SARESP como ferramenta para verificar e melhorar o ensino e a relação entre 

prática avaliativa e a qualidade do ensino-aprendizagem na progressão continuada do 

Estado de São Paulo.  

 

Palavras-chave: aprovação automática; SARESP; avaliação; política pública; retenção. 
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A LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO 

SOCIAL 

Jacqueline Correzolla de Oliveira 

Jacquelinecorrezolla2020@hotmail.com 

 

Curso de Pedagogia, UniPinhal 

Educação 

 

Objetivo Geral:Analisar a importância da Língua Brasileira de Sinais como condição para 

que aconteça a inclusão social da comunidade surda. Problema: De que maneira a Língua 

Brasileira de Sinais pode contribuir para o processo de inclusão social nas instituições e 

organizações sociais e públicas para pessoas com deficiência auditiva? 

Metodologicamente, o trabalho de caráter qualitativo constitui-se por meio de revisão 

literária em livros, Sites Acadêmicos, como Scielo e Google Acadêmico, que serão lidos 

e analisados. Para enriquecer o trabalho será descrito um relato de experiência com base 

nas vivências da pesquisadora. A finalidade de incluir um relato de experiencia e 

demostrar quais foram as dificuldades que se encontra uma pessoa despreparada ao 

atender um indivíduo com deficiência auditiva. Desse modo, apresentar os desafios 

encontrados no dia a dia de uma pessoa que não tem o conhecimento prévio da Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). Os resultados obtidos serão apresentados na forma de um 

Artigo Científico a título de Trabalho de Conclusão de Curso A inclusão social é um tema 

de debate nos dias de hoje e levanta muitas questões, principalmente por ser um assunto 

para minorias na sociedade. Abordando a inclusão de surdos, o tema está inserido em uma 

sociedade ouvinte com diferentes línguas, enquanto a maioria das pessoas utiliza a 

modalidade oral-auditiva (português), a Língua Brasileira de Sinais como ferramenta de 

linguagem na modalidade visomotora é importante para a inserção e integração dos 

surdos (um pequeno subconjunto da população). O desenvolvimento dessa disciplina 

(Libras) enfrenta enormes desafios devido à falta de profissionais capacitados para 

atender a comunidade surda. A história da educação de surdos conseguiu causar fortes 

impactos na vida das pessoas, está em um processo constante de evolução. A inclusão 

social do surdo é um desafio educacional e social e por meio desta pesquisa pretendemos 

apresentar as dificuldades e possibilidades que envolvem a vida e a educação na 

perspectiva da história e da cultura. As escolas têm a responsabilidade de compreender 

as dificuldades de seus alunos e a partir disso, criar condições para que todos aprendam e 

dominem o idioma, independentemente de suas dificuldades ou condição física. 

Reconhecer que a língua de sinais é fundamental para trabalhar com essas pessoas, 

mesmo considerando suas dificuldades o mesmo estudo é persuasivo. Portanto, as escolas 

formais precisam de profissionais. Deste ponto de vista, é preciso garantir a educação 

bilíngue para que se transforme a situação monolíngue nas escolas a partir do português. 

 

Palavras-chave: inclusão; libras; educação especial. 
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A MARGINALIZAÇÃO DOS NEGROS RECÉM-LIBERTOS NO RIO DE 

JANEIRO: UMA TRAJETÓRIA LITERÁRIA 

Vitor Paschoini Cavinati; Valéria Torres 

vitor_cavinati@outlook.com  

 

Curso de História, UniPinhal  

Educação 

 

Este trabalho irá analisar o processo de marginalização da população pobre no processo 

pós-abolição da escravidão no Brasil (1888) com ênfase, portanto, na população negra 

recém liberta na cidade do Rio de Janeiro capital do Brasil. Essa monografia terá como 

interlocução de análise obras literárias escritas no contexto histórico que é o recorte de 

nossa abordagem. Todas as obras que serão utilizadas são de extrema importância para a 

construção desta monografia. Será abordado também como os escritores que em sua 

maioria eram brancos, de classe média e compunham uma “elite intelectual” tratavam 

desta população marginalizada, principalmente as imagens construídas a respeito da 

população negra. Em algumas obras encontramos narrativas que “escancaram” o 

“racismo estrutural” da sociedade brasileira, como por exemplo Lima Barreto, em outras 

encontramos análises mais sutis como Machado de Assis, mas que também apresentam 

as faces de uma sociedade racista e preconceituosa. Dessa forma, podemos apreender por 

meio destas obras a construção do espaço geográfico de exclusão social, tendo em vista 

que negros e pardos foram colocados em situação marginal nos primeiros anos da 

república, principalmente quando cidades como Rio de Janeiro passaram por reformas 

urbanas que circunscreveram essas pessoas para longe do centro favorecendo o processo 

de favelização. Por isso, há uma profunda questão a ser revisitada nesse processo, qual o 

projeto político para os ex-escravos após a abolição? Essa pergunta pode ser respondida 

por meio das imagens e representações analisadas nas narrativas da literatura. 

 

Palavras-chave: marginalização; abolição; escravidão; favelização; cortiço. 
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A REDAÇÃO DO ENEM E O “SÃO PAULO FAZ ESCOLA”: UMA ANÁLISE 

DO MATERIAL DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

Yasmin Silvia Fini; Paulo César Ricci Romão 

finisyasmin@gmail.com 

 

Curso de Letras, UniPinhal 

Educação 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma das principais formas de acesso ao 

Ensino Superior no Brasil, sendo assim, obter um bom resultado nessa avaliação tornou-

se o objetivo de muitos vestibulandos. A redação, cujo gênero textual exigido é o 

dissertativo-argumentativo, possui o mesmo peso que as provas das áreas especificas do 

conhecimento. Dessa forma, desenvolver tais competências durante as aulas de redação 

nas escolas é fundamental para garantir um bom desempenho dos estudantes. Contudo, 

percebe-se que os resultados atingidos ainda estão distantes de serem satisfatórios, visto 

que o número de redações zeradas anualmente é muito alto. Considerando esse contexto 

e tendo em vista o ensino da rede estadual paulista, essa pesquisa busca analisar se as 

cinco competências avaliadas pelo ENEM em uma redação estão presentes no material 

didático oferecido pelo Governo do Estado de São Paulo para que os docentes lecionem 

a disciplina de língua portuguesa. Para a realização desse estudo, será feita a comparação 

entre os cadernos bimestrais do professor de língua portuguesa direcionados ao 3º ano do 

Ensino Médio do programa “São Paulo Faz Escola 2020” e o documento “A Redação do 

ENEM 2020 – Cartilha do Participante”.  

 

Palavras-chave: avaliação; redação; enem; currículo paulista. 
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A REPRESENTAÇÃO DA IMAGEM FEMININA DESVALORIZADA EM UMA 

HIERARQUIA PATRIARCAL NO CONTO “EU ERA MUDO E SÓ” DA LYGIA 

FAGUNDES TELLES 

Esther Correia Bernardo; Me. Simone Jorge Gonçalves 

esther.bernardo@hotmail.com 

 

Curso de Letras, UniPinhal 

Educação 

 

A autora Lygia Fagundes Telles aborda em seu conto “Eu era mudo e só” a imagem 

feminina na hierarquia patriarcal. E muitos anos após a publicação dessa narrativa, a 

sociedade ainda mantém uma imagem desvalorizada da mulher. Dessa forma, o intuito 

dessa pesquisa é investigar a desvalorização da imagem feminina dentro da sociedade 

tendo em vista o papel que elas assumem por imposição social. Para a realização desse 

estudo foram coletados dados bibliográficos e históricos, como também referenciais 

teóricos e científicos, sobre a desigualdade de gênero que se perpetua por anos, além de 

analisar uma narrativa literária para expor as consequências que o discurso patriarcal 

apresenta.  

 

Palavras-chave: patriarcado; feminismo; literatura; contos. 
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A SUPERVALORIZAÇÃO ESTÉTICA EM O RETRATO DE DORIAN GRAY, 

DE OSCAR WILDE 

Mariana Helena Moriconi, Thiago de Souza Bittencourt Rodrigues 

mariana_hm01@hotmail.com 

 

Curso de Letras, UniPinhal 

Educação 

 

As características esteticistas foram muito exploradas por Oscar Wilde, em específico no 

seu romance O Retrato de Dorian Gray. O trabalho tem como objetivo investigar a 

representação desse movimento artístico dentro da obra e como ele influenciou na 

decadência moral do personagem principal. Para esse intuito, utilizando uma estratégia 

qualitativa de pesquisa e analisando dados bibliográficos como livros e artigos 

relacionados ao tema, as influências e consequências presentes no livro serão sondadas 

de acordo com o material estudado. Procura-se evidenciar que a obsessão por se adequar 

a padrões estéticos e sociais é um tema atual que pode ser estudado e debatido 

empregando histórias de diferentes épocas e recursos literários, de forma a refletir sobre 

como influências artísticas e sociais têm a capacidade de afetar valores morais. 

 

Palavras-chave: literatura inglesa; estética; moralidade; era vitoriana. 
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A VOZ DO SILÊNCIO: UMA REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE 

CULTURAL E SOCIAL DA COMUNIDADE SURDA POR MEIO DA 

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E CINEMATOGRÁFICA 

Adrielly Aparecida Ferraz Rici; Victor Hugo Scanavachi Dias 

adriellyferraz87@gmail.com 

 

Curso de Letras, UniPinhal 

Educação 

 

O presente trabalho visa descrever o funcionamento das mídias comuns como métodos 

de divulgação científica acessíveis na ação de conscientização no que se refere aos 

preconceitos e estigmatizações sofridas pela comunidade surda do Brasil. Para tanto, 

analisamos a obra cinematográfica “A Voz do Silêncio” a fim de verificar a retratação 

sociocultural da comunidade surda por meio do cinema como ferramenta de divulgação 

científica, ponderando as precisões técnicas e sociais, bem como a capacidade de 

disseminação de informações densas e cientificamente precisas em uma linguagem 

acessível sem perda do rigor científico. O trabalho se fundamenta nos estudos da 

comunidade surda (QUADROS, 2009, 2010, 2013; STROBEL, 2008, 2009; SKLIAR, 

1997, 1998) e nos estudos linguísticos de gêneros discursivos (BAKHTIN, 1992, 1997; 

BAZERMAN, 2009; FARACO, 2009). Com base nas análises depreendidas até o 

momento vemos que o filme em questão se mostra eficiente na representação dos surdos, 

uma minoria que passa por opressões diariamente por conta da falta de compreensão 

linguística e social. A análise foi feita utilizando pressupostos já estabelecidos na 

literatura para comparação com cenas da obra cinematográfica que pretendem 

conscientizar o público dos desafios e preconceitos pelos quais a comunidade surda passa 

diariamente, especificamente dentro das escolas. A ação de conscientização ou 

divulgação é bem sucedida quando um conhecimento acadêmico denso consegue ser 

adaptado sem que se torne superficial ou banal, como é o caso do filme selecionado. Esta 

ação é especialmente bem recebida se veiculada por meios de atividades de lazer, como 

o consumo de obras audiovisuais por parte da população.  

 

Palavras-chave: cinema; divulgação científica; comunidade surda. 
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ADAPTAÇÃO ESCOLAR: A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO 

HUMANIZADO NO ENSINO INFANTIL 

  

Agatha Camilo Diniz; Sylvia Camilo Ramalho 

sylviaramalho@hotmail.com 

 

Curso de História, UniPinhal 

Educação 

 

O objetivo do trabalho é pontuar a necessidade de uma adaptação escolar humanizada na 

Educação Infantil, visando o relacionamento interpessoal com a professora. As práticas 

humanizadoras são beneficiais na adaptação inicial dos alunos e superam possíveis 

impactos causados por condutas inadequadas durante o período escolar da 

criança/bebê.  A pesquisa de cunho bibliográfico foi elaborada com base em autores que 

abordam a temática em estudo, além de fontes colhidas no Google Acadêmico, Scielo. A 

adaptação humanizada obterá sucesso caso a escola trabalhe em conjunto com a família, 

respeitando o tempo de cada criança, considerando cada um tem sua singularidade. 

Evidenciou-se que uma adaptação humanizada evita danos psicológicos à criança, 

proporciona momentos de interação social e possibilitando o desenvolvimento intelectual, 

afetivo e moral dos alunos. 

 

Palavras-chave: aluno; escola; professor; família.  
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ANÁLISE DE OBRA E UM RECORTE DA COLONIZAÇÃO: DUAS VIAGENS 

AO BRASIL DO AUTOR HANS STADEN 

Samira de Freitas Carvalho, Flavio Eduardo Cristino da Costa 

samifreitas456@gmail.com 

 

Curso de Letras, UniPinhal 

Educação 

 

Hans Staden, um viajante, aventureiro e mercenário alemão, esteve no Brasil por duas 

vezes, relatando sua experiência no livro Duas Viagens ao Brasil, com participação de 

seus aliados indígenas e contra os franceses, e também a respeito de ter ficado nove meses 

aprisionado pelos Tupinambás. Em sua jornada ele se encontra indo para localidades mais 

adentro do Brasil, trazendo aspectos diferentes de cultura e costumes indígenas como a 

antropofagia. Os objetivos foram esquematizar a obra, levando em conta o contexto 

histórico, o quinhentismo, cultura indígena, experiência de leitura escolar, buscando 

mostrar que utilizá-la no ensino básico como experiência e bagagem de conhecimento 

tem grande validade. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e se ampara em artigos 

acadêmicos, livros, pesquisas no Google Acadêmico e bibliotecas universitárias online, a 

partir das palavras chave: colonialismo, quinhentismo, literatura de viagem, antropofagia, 

seguido de análises, aprofundamento literário e seleção de materiais. Retratou-se a lacuna 

existente nos estudos acerca do quinhentismo e o porquê o livro em questão tem sua 

importância nesse período literário, completando a grade de estudos do ensino básico do 

quinhentismo e gêneros textuais. A partir da leitura do livro foi possível perceber que os 

assuntos tratados fazem parte do contexto histórico brasileiro, encaixando com os estudos 

escolares dos ensinos fundamental e médio. 

 

Palavras-chave: quinhentismo; literatura de viagem; colonialismo. 
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ANDRADAS: MEMÓRIAS DE UM PASSADO ESQUECIDO 

Raquel Teixeira, Felipe Beltran Katz  

raquelteixeira0714@gmail.com 

 

Curso de História, UniPinhal 

Educação 

 

Este estudo objetivou compreender as diversas visões acerca do coronelismo na cidade 

de Andradas, apesar de ser um assunto polêmico no município é de extrema importância 

que seja relembrado. Há várias versões sobre os acontecimentos que envolvem os 

coronéis que se mantiveram no poder, desde cidadãos que repassaram a seus filhos e netos 

histórias cruéis que ocorreram com membros da sua família ou até mesmo situações de 

extrema bondade do chefe local. A memória é algo que se modifica entre indivíduos e o 

presente trabalho busca mostrar as várias versões dessa história seja oral ou escrita. 

 

Palavras-chave: coronelismo; Andradas; história regional. 
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CIDADANIA E DIREITOS POLÍTICOS NA PRIMEIRA REPÚBLICA, 

ESTUDO DE CASOS EM ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 

Leandro Inácio; Valéria Torres 

leandroinacio2000@gmail.com 

 

Curso de História, UniPinhal  

Educação 

 

Este trabalho busca abordar o conceito de cidadania e direitos políticos na Primeira 

República Brasileira, com estudo de casos em Espírito Santo do Pinhal, cidade 

cafeicultora do interior do estado de São Paulo. Tendo como objetivo, analisar de que 

forma a cidadania e os direitos ligados a ela eram empregados segundo a Constituição de 

1891 e relatos do período, e compreender como foi recebida e adotada na transição da 

monarquia para república. Com o uso da Micro-história, metodologia voltada para o 

estudo da História em uma escala de observação reduzida, foi analisado as Atas da 

Câmara Municipal de Espírito Santo do Pinhal, no período de instalação do regime 

republicano nos primeiros anos de governo da Primeira República. A partir das análises 

realizadas no presente trabalho, foi possível identificar e refletir sobre a concepção de 

cidadania no período, como era abordada e quem exercia seus direitos. 

 

Palavras-chave: micro-história; constituição; história local. 
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CONCILIO VATICANO II SÉCULO XX CONFLITOS E MODERNIDADE 

Wendel dos Reis Brunório; Valéria Torres 

wendelbrunorio@hotmail.com 

 

Curso de História, UniPinhal 

Educação  

 

O presente trabalho tem por objetivo a análise do impacto histórico do Concilio Vaticano 

II de 1959-1965 procurando demonstrar as mudanças discutidas e aprovadas nas práticas 

católicas. Iniciado pelo Papa João XXIII e concluída pelo Papa Paulo VI; O Concilio 

Vaticano II reformulou profundamente o papel institucional do clero, fato que gerou 

inúmeras dificuldades de aceitação das mudanças dentro e fora da igreja Católica. 

Abordando também as dificuldades enfrentadas pelo Vaticano. No Brasil as mudanças 

aprovadas pela Santa Sé não e foi bem recebida pelo clero do Rio de Janeiro mais 

especificamente na diocese de Campo dos Goytacazes não aceitou o aggiornamento a 

atualização da Igreja e a modernização dos Ritos eclesiásticos. 

 

Palavras-chave: catolicismo; ruptura; ritos; modernidade; conflitos.  
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DE RAUL A PAULO: UMA ANÁLISE DA CONTRACULTURA MUSICAL DAS 

DÉCADAS DE 1970 – 1980 

Danilo Victor Ferreira, Samantha Lodi-Corrêa 

danilovictorferreira97@outlook.com 

 

Curso de História, UniPinhal 

Educação 

 

Em meio a um período conturbado passado por um golpe militar, a sociedade se vê sem 

seus direitos de liberdade e expressão. Também ocorre uma estruturação do modelo 

cultural, e vemos que as discussões mundiais como liberdade do corpo, discussões em 

pauta são simplesmente deturpadas em território nacional e colocadas como subversivas, 

ocorre também as prisões e torturas em massa, aí podemos notar a música como um meio 

de escape desse mundo, e Raul Seixas em parceria com Paulo Coelho conseguem de 

forma objetiva e simples passar a mensagem da Contracultura para uma sociedade que 

como já descrito tinha suas liberdades sob firme vigilância. 

 

Palavras-chave: ditadura; contracultura; Raul Seixas; censura; música. 
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: A INCLUSÃO DE ALUNOS COM 

SÍNDROME DE TOURETTE 

Daniela da Silva Chiorato; Eliana Anunciato Franco de Camargo 

danielaschiorato@gmail.com 

 

Curso de Pedagogia, UniPinhal 

Educação 

 

A Síndrome de Tourette ainda é desconhecida na área da educação. As dificuldades de 

aprendizagem de alunos com Síndrome de Tourette podem ser minimizadas para 

possibilitar maior conforto e redução dos tiques, através da ação de professores e demais 

educandos envolvendo a compreensão do que é a síndrome, suas características, sintomas 

e possíveis abordagens de intervenção. O objetivo dessa pesquisa foi identificar possíveis 

ações e práticas que possam contribuir para minimizar as dificuldades desses alunos em 

sala de aula, além de subsidiar o trabalho do professor. Trata-se de uma pesquisa de cunho 

qualitativo, realizada através de consultas às bases de dados do Google Acadêmico, Portal 

SciELO e Ministério da Educação e Cultura do Brasil. Os resultados indicam que os 

artigos científicos e livros publicados sobre a relação do processo de ensino e 

aprendizagem e a presença da Síndrome de Tourette nos alunos ainda são escassos e, os 

poucos relatos encontrados, em sua maioria, discutem os mesmos pontos de atenção, 

porém, sem inovações. Assim, conclui-se que a melhor forma de minimizar as 

dificuldades de aprendizagem dos alunos com Síndrome de Tourette, em um primeiro 

momento, é fomentar que os educadores se apropriem do que se trata a patologia para, a 

partir daí, repensar suas práticas pedagógicas e realizar, de forma efetiva, a inclusão dos 

alunos portadores da síndrome. 

 

Palavras-chave: educação especial; inclusão educacional; tiques; saberes docentes. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA ESCOLA 

Pollyana Silva de Souza; Lucas Buzeli de Souza  

pollyanas1409@gmail.com 

 

Curso de Pedagogia, UniPinhal 

Educação 

 

A Lei 9.795/1999, dispõe que a educação ambiental é componente essencial permanente 

da educação nacional, presente de forma articulada, em todos os níveis do processo 

educativo. Questões ambientais estão inseridas no cotidiano da sociedade. Logo, a 

educação ambiental é um processo onde a criança obtém conhecimentos das questões 

ambientais, adotando nova visão, atuando como agente transformador na conservação 

ambiental. A existência massiva de problemas ambientais aponta a necessidade de 

discutir esse tema em sociedade e na escola. Discentes informados transformam-se em 

adultos conscientes, preocupados com o meio ambiente. Objetivando compreender em 

que consiste a educação ambiental, sua importância na escola e conhecer as práticas 

pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, que colaboram com seu desenvolvimento, 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica exploratória-crítica, em artigos científicos e 

documentos oficiais, utilizando bases de dados Google Acadêmico, SciELO e MEC. A 

seleção empregou Palavras-chave pertinentes ao tema, selecionando-se documentos 

alinhados ao objetivo da pesquisa, para melhor compreensão da temática. Dessa maneira, 

verifica-se que a relação entre educação ambiental e cotidiano estão próximas, logo sua 

abordagem ajuda no desenvolvimento de cidadãos participativos, direcionados a 

preservação e minimização de impactos. Essa temática apresenta contribuições diretas ao 

estruturar atividades em torno dos problemas concretos que afligem o meio ambiente. Sua 

integração nos currículos nacionais como tema transversal, contribui para o avanço de 

questões sobretudo globais. A interdisciplinaridade é essencial, sendo necessário 

desmontar conteúdos e remontar informações em diversas disciplinas, fomentando a 

criatividade e a racionalidade dos alunos através de atividades dinâmicas e participativas, 

como estudos de meio, onde os alunos são capazes de compreender questões que afetam 

a comunidade, sendo estimulados a refletir e criticar. Novas práticas pedagógicas devem 

oferecer meios efetivos para que cada aluno compreenda fenômenos naturais, ações 

humanas e suas consequências, e adote posturas pessoais e comportamentos construtivos, 

bem como ações de sensibilização. 

 

Palavras-chave: ensino; meio ambiente; currículo; educação básica; conscientização. 

  

mailto:pollyanas1409@gmail.com


 

191 

 

EDUCAÇÃO HUMANIZADORA NA FORMAÇÃO DO ALUNO 

Beatriz Netto Picolomini; Sylvia Camilo Ramalho 

beatriz_picolomini@outlook.com 

 

Curso de Pedagogia, UniPinhal 

Educação 

 

O presente trabalho tem como finalidade apresentar a importância da educação 

humanizadora na formação do aluno, tanto em caráter educacional, quanto pessoal, 

evidenciando o processo contínuo da aprendizagem humanizada, buscando o 

desenvolvimento intelectual, afetivo, moral e social do aluno.; A pesquisa de cunho 

bibliográfico foi elaborada com base nas ideologias de autores como Paulo Freire e Carl 

Rogers e também fontes do Google Acadêmico, Scielo, Livros e experiências pessoais. 

Para que a educação humanizada seja melhor implementada dentro da escola é necessário 

que exista a integração da escola, professores, familiares e também dos próprios alunos, 

procurando tornar o ensino mais humanizado, focando na subjetividade e na 

individualidade de cada aluno. 

 

Palavras-chave: educação; educação humanizada; humanização do aluno; escola 

humanizada. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS PARA 

ALUNOS COM PARALISIA CEREBRAL 

Maria Polyane Faria Argentini; Sylvia Camilo Ramalho 

poly.argentini@gmail.com 

 

Curso de Pedagogia, UniPinhal 

Educação 

 

O presente trabalho tem por finalidades explicar que a Paralisia Cerebral expõe um grupo 

de desordens permanentes do desenvolvimento do movimento e postura atribuídos a um 

distúrbio não progressivo que ocorre durante o desenvolvimento do cérebro fetal ou 

infantil, podendo auxiliar no perfil de funcionalidade da pessoa. O objetivo central do 

trabalho é abordar e analisar a Paralisia Cerebral, bem como práticas pedagógicas junto 

ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), tecnologia assistiva, e citando os 

direitos dos mesmos perante a sociedade e a escola. Propõe-se, assim, apresentar e 

analisar as diferentes variações da doença, bem como o que vem a ser Tecnologia 

Assistiva, quais seus objetivos principais e como é sua classificação em cada categoria. 

Sob essa ótica, as pessoas com Paralisia Cerebral apresentam mudanças de padrão nas 

manifestações clínicas, onde é relevante buscar conhecer o aluno e diferenciar as lesões 

neurológicas, porém na maioria dos casos não há necessidade de mudanças radicais no 

currículo, no entanto, é preciso realizar algumas adaptações nos planos de ensino. 

 

Palavras-chave: paralisia cerebral; atendimento educacional especializado; tecnologia 

assistiva; desenvolvimento. 
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ESTAÇÃO MEMÓRIA 

Ademir Alves da Silva; Camila Tonieti Elias; Carolina Couto de Carvalho; Gustavo Rosa; 

João Guilherme Cabral; Larissa Helena da Silva; Victoria Pazine; Pedro Henrique 

Carvalho; Renan Felipe Camargo Ferreira; Marcelo Constantino; Saulo Benedetti; 

Valéria Torres 

prof.valeria.torres@unipinhal.edu.br 

 

Curso de História, UniPinhal  

Educação 

 

O conceito de patrimônio histórico envolve uma consciência histórica e uma eterna 

disputa de significado. Histórias que são construídas com cada tijolo da nossa Estação 

Ferroviária muitas vezes ofuscam ou apagam a participação dos trabalhadores que a 

ergueram. Quando um patrimônio é tombado, ele se torna um registro para o presente e 

para a posteridade, materializando as vidas que levaram Espírito Santo do Pinhal a um 

lugar de destaque no mercado internacional no século XIX, para além de uma elite 

cafeeira simplesmente. Contudo, há uma memória ofuscada da estação, seu uso cotidiano 

perante a população local, a vida e o trabalho que la ocorriam e que também fazem parte 

da história desse patrimônio, essa cultura criada em volta da estação ocorre até mesmo 

depois de sua desativação. Porém, com a desativação da ferrovia e sua importância 

econômica perdida, parte dessas memórias são relegadas ao possível esquecimento. Por 

isso surge o projeto estação memória, qual um dos principais objetivos é justamente esse, 

dar voz a todas as possíveis memórias do que foi e também o que é atualmente a estação. 

É necessário pensarmos para quem o projeto é feito e de quem são essas memórias, já que 

ele só faz sentido se for para todos os pinhalenses e suas diferentes gerações. Eis a 

importância da educação e também do estudo de história para evidenciar essas múltiplas 

representatividades que um mesmo patrimônio pode possuir, afinal, o patrimônio é, além 

de uma construção social, uma prática eminentemente política, portanto é papel não só da 

educação mas também, de cidadania, garantir o pertencimento ao patrimônio, para que o 

mesmo se torne um bem público, da população, para a população. 

 

Palavras-chave: memória; história; patrimônio; ferrovia; sociedade. 
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GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL: A VIVÊNCIA NA ESCOLA 

Jessyca Gonçalves Jardim; Lucas Buzeli de Souza  

jessicajardim1261@gmail.com 

 

Curso de Pedagogia, UniPinhal 

Educação 

 

Abordar pedagogicamente o tema gênero e diversidade sexual nas escolas, significa 

introduzir assuntos que discutam essas questões no currículo, por meio de conteúdos 

contemplados nas diretrizes curriculares, sem a necessidade de criar uma disciplina de 

Educação Sexual. Percebe-se que nas escolas existe discriminação de alunos por conta de 

sua orientação sexual. É inegável a importância de se fazer novas sondagens para verificar 

estas questões e com isso, realizar alterações no currículo para que a escola se torne um 

lugar onde seja possível abordar o tema, sem gerar ondas de preconceitos. Assim, 

objetivando compreender como a questão de sexualidade e gênero vivenciada na escola 

pode afetar na educação e a vida dos estudantes, bem como refletir sobre o que é gênero 

e sexualidade e perceber como a escola trata tais assuntos, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica de caráter exploratório-crítico, através de artigos científicos e documentos 

oficiais, utilizando as bases de dados Google Acadêmico, SciELO e MEC. A seleção 

contou com o auxílio de Palavras-chave, pertinentes ao tema, selecionando-se 

documentos que mais se alinhavam ao objetivo da pesquisa, para uma melhor 

compreensão da temática. Dessa maneira, constata-se que o preconceito em relação a 

gênero e diversidade sexual, a exemplo da LGBTfobia, associada à homofobia, é 

responsável pela exclusão de muitos jovens e adolescentes no ambiente escolar, gerando 

evasão e assim privando o direito básico de educação para todos. A inserção no currículo 

escolar de temas como diversidade sexual e gênero deve ser pensada para que haja uma 

conscientização e combate ao preconceito, evitando que alunos sejam acometidos. Ao se 

trabalhar tais temas, um leque de conhecimento é disponibilizado, provocando a longo 

prazo, um impacto significativo, colaborando para formação de indivíduos críticos que 

zelem pela igualdade e liberdade de expressão. 

 

Palavras-chave: ensino; currículo; lgbtfobia; homofobia; exclusão.  
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METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO 4.0: A CULTURA MAKER 

COMO INSTRUMENTO PARA A AUTONOMIA E PROTAGONISMO 

ESTUDANTIL 

Stephanie Trevizan dos Santos; José Eymard da Silva 

stephanietsantos@hotmail.com 

 

Curso de Pedagogia, UniPinhal 

Educação 

 

O objetivo do trabalho é destacar a contribuição das Metodologias Ativas no processo 

educacional, visando à aprendizagem significativa e à autonomia dos estudantes. Trata-

se de um estudo bibliográfico, cujos dados foram colhidos por meio de livros, artigos, 

bibliotecas virtuais e sites acadêmicos, como SciELO, Google Acadêmico e BibliON. A 

pesquisa é necessária e essencial considerando-se o fato de que muitas práticas da escola 

tradicional, caracterizada pela passividade do aluno, ainda perduram nas escolas. 

Acrescente-se a isso o cenário educacional durante a pandemia COVID-19, em que o 

recurso às aulas remotas foi amplamente utilizado, resultando em prejuízos à 

aprendizagem, uma vez que o ensino resumiu-se basicamente à memorização de 

conteúdos. Através de uma retrospectiva histórica da educação, considerada nas suas 

relações com o desenvolvimento e progresso da sociedade, observou-se que as 

Metodologias Ativas podem constituir-se em um mecanismo capaz de oferecer maior 

dinâmica para as aulas, através de um ambiente em que a escola se torna participativa e 

colaborativa, o que permitirá ao aluno assumir a condição de sujeito na produção do 

conhecimento, de forma articulada, conectada e crítica. No cenário educacional 4.0, o uso 

da Cultura Maker configura-se como um eficaz instrumento para a construção da 

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: escola; aprendizagem; educação; conhecimento; tecnologia 

educacional. 
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MULHERES ARTISTAS DO RENASCIMENTO: ANTONIETTA TAMBÉM 

FALA 

Ellen dos Santos; Samantha Lodi 

ellencursos19@gmail.com 

 

Curso de Pedagogia, UniPinhal 

Educação 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso em questão foi feito com a finalidade de apresentar 

duas artistas Sofonisba Anguissola e Lavínia Fontana que atuaram no Renascimento 

especificamente italiano, que ocorreu no fim do século XIV estendendo para meados do 

século XV e XVI de modo a registrar que as mulheres também contribuíram para o 

renascer de uma nova sociedade. As duas pintoras foram mulheres conhecidas em suas 

atividades profissionais na época em que viveram, então porque atualmente não ouvimos 

falar delas nas aulas de História, Arte e nem em revistas de museus? Sequer estão 

presentes nos livros didáticos como é previsto pela lei n° 14.164 da LDB alterada em 10 

de junho de 2021 onde prevê no art.2°: III - integrar a comunidade escolar no 

desenvolvimento de estratégias para o enfrentamento das diversas formas de violência, 

notadamente contra a mulher; VI - promover a igualdade entre homens e mulheres, de 

modo a prevenir e a coibir a violência contra a mulher; e , VII - promover a produção e a 

distribuição de materiais educativos relativos ao combate da violência contra a mulher 

nas instituições de ensino. Esse trabalho foi criado com o fim de com base no artigo de 

lei apresentado acima discutir, porque não falamos dessas mulheres mesmo que seja 

resguardado no documento, e como o professor de História pode criar uma ótica onde as 

mulheres apareçam com os seus feitos apresentando que as mulheres são seres históricos 

que também faz História de modo à combater a misoginia ainda existente na nossa 

sociedade contemporânea. 

 

Palavras-chave: renascimento; pintoras; arte; educação. 
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MÚSICA COMO RECURSO ALFABETIZADOR PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Gabrielli Pedro Mormito; Simone Jorge Gonçalves; Gabrielli Pedro Mormito  

coord.pedagogia@unipinhal.edu.br 

 

Curso de Pedagogia, UniPinhal 

Educação 

 

O artigo “a música como recurso alfabetizador para a educação infantil” busca 

compreender de que forma a música contribui como elemento da aprendizagem da criança 

que está em fase de alfabetização, sendo necessário analisar, a princípio, o conceito de 

canção e como a mesma influencia no processo de aprendizagem. Dessa maneira para 

entender como acontece a aprendizagem da criança realizou-se um estudo sobre como 

esse recurso é inserido na educação infantil, as principais dificuldades no ensino, 

embasamento legal e exemplos dessa didática. Para compreender como acontece na 

prática a construção de conhecimento com o uso da canção, será realizada uma entrevista 

através de um questionário, com a participação de professores alfabetizadores que irá 

contar sobre como uso da música em suas aulas, qual método utilizaram, e como a música 

pode contribuir na aprendizagem das crianças na alfabetização. Essa pesquisa tem o 

objetivo de mostrar que a canção é um elemento muito eficaz, por ser uma herança 

cultural duradoura e lúdica, e pode melhorar o desenvolvimento cognitivo, e estimular a 

memória, fazendo que a criança desenvolva hipóteses sobre a função das letras e dos sons 

de cada palavra, que para a alfabetização é fundamental. 

 

Palavras-chave: educação infantil; alfabetização; música. 
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O AGRO ENSINO, DURANTE A DITADURA CIVIL-MILITAR, NA PINHAL 

DA DÉCADA DE 1960 

Pedro Henrique Menegoli Tamaso; Felipe Beltran Katz 

phmtamaso@gmail.com 

 

Curso de História, UniPinhal  

Educação 

 

O presente trabalho tem como objetivo trabalhar o agro ensino na Pinhal dos anos 60, 

especialmente durante o período que sofrera repressão pelo Estado policial, contando 

primeiramente com uma análise das políticas públicas que influenciaram o ensino 

agrícola no estado de São Paulo, como na municipalidade em questão, com a fundação 

da ETEC. Em segundo lugar, utilizando de jornais e inquéritos policiais, trabalhar a greve 

dos estudantes da ETEC em 1963, como a ressignificação da atuação repressiva do DOPS, 

demarcada pelo golpe de Estado em 1964, salientando a reação da imprensa e população 

Pinhalense para com o mesmo. Em terceiro lugar será trabalhada a tentativa de criação de 

um sindicato rural em Pinhal, visando a alfabetização rural, tentativa frustrada pelo 

regime golpista. Finalmente, através do apurados nos capítulos será feita uma conclusão, 

que aborda a natureza do poder repressivo apresentado. 

 

Palavras-chave: agro; ensino; ditadura; poder; repressão. 
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O DISCURSO DE NATURALIZAÇÃO DA MISOGINIA E INFERIORIDADE 

DA MULHER NA OBRA MALLEUS MALEFICARUM. 

Leonardo Crispim dos Santos 

leonardo_crisppim@outlook.com 

 

Curso de História, UniPinhal  

Educação 

 

Conhece-se “Idade Média”, como uma era distinta entre o mundo antigo e os tempos 

modernos. Mesmo com tal separação temporal, culturalmente a diversas condutas que se 

sucedem de costumes do passado, exemplo disto é o cristianismo do mundo antigo, 

apropriado a idade média. Este Cristianismo se torna divisor de águas entre o que se 

considerava uma sociedade “civilizada e uma “bárbara.” Por mais que se tenha tamanha 

bagagem histórica cultural compartilhada por gerações, na idade média junto ao 

cristianismo se cria uma unanimidade, uma homogenia cultural em cima dos povos 

europeus ocidentais. Malleus Malleficarum, redigido em 1486 pelos dominicanos 

Heinrich Kramer e James Sprenger, divulga uma perspectiva negativa ao feminino, 

consequência de ideias discursivas próprias do cristianismo medieval sobre a natureza da 

mulher, predisposta ao mal e naturalmente seduzida pelo maligno. Em condições de 

diversas crises (econômica, disputas políticas intensificadas e assolamento de doenças 

pouco compreendidas à época) e o medo que se solava no século, a caça às bruxas é capaz 

de ser interpretada como um fenômeno de busca por “bodes expiatórios”, correlacionando 

às mulheres a culpa pela dissipação do mal no mundo. Contudo, no século XV o discurso 

misógino da idade média promoveu-se a tom máximo no Malleus Malleficarum, a 

condição feminina passou de desregrada a predestinada ao mal na medida em que o diabo 

e o medo ganhavam mais relevância no pensamento da época. A falta de documentos 

sobre o passado das mulheres produzido por elas mesmas é frequente, infortúnio este para 

a história. Em compensação, localiza-se aos montes, concepções e ideias sobre o feminino 

que tenham como base alegações masculinas promovendo quem são as mulheres e o que 

devem fazer. O presente trabalho está repleto destas documentações, os quais levam a um 

exercício de captação do imaginário a respeito as mulheres sobre percepção de seu 

cotidiano. Mulheres por muito tempo foram afastadas das atividades consideradas 

relevantes na sociedade, e a própria falta de seu registro histórico é exemplo disto. Deste 

modo, em virtude ao cenário que o estudo sobre a história da mulher encontra-se na 

contemporaneidade, a análise do discurso de uma das maiores obras opositoras do 

feminino, na época de extrema opressão a elas, se dá como uma fonte crucial para o 

entendimento dessas construções teóricas de dominação de um sexo sobre o outro e como 

isso marcou a paisagem social. A análise da manifestação e conscientização desses 

discursos são os objetivos deste trabalho. Junto da percepção e estudo da visão sobre a 

mulher, de historiadores medievalistas, acrescentando estas perspectivas na observação 

da gênese da criação de Malleus Malleficarum, atribuindo aos pontos de vistas medievais 

do feminino a síntese de sua criação.  
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Palavras-chave: mulheres; bruxas; inquisição.  
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O PROTAGONISMO DAS MULHERES ACERCA DA LUTA PELO DIREITO 

AO DIVÓRCIO NO BRASIL 

Graziela Benatti Vieira; Samantha Lodi-Corrêa 

zibenattivieira@hotmail.com  

 

Curso de História, UniPinhal  

Educação 

 

A pesquisa através de fontes primárias contextualizadas; nas décadas de 50 e 70, com 

foco em mulheres que estiveram envolvidas na luta pelo divórcio no Brasil contribuí ao 

conhecimento das construções ideológicas. Anita Carrijo e Arethuza de Aguiar são as 

personagens que testificam o envolvimento feminino em busca do direito ao divórcio e 

ao conhecê-las e situá-las historicamente através de jornais, revistas e sites desvelamos 

muitas dúvidas. As problematizações possibilitam o resgate as vozes destas 

representantes femininas contribuindo com a tendência de construir a historiografia das 

mulheres; com objetivo específico de refletir sobre os excluídos da história oficial, a saber 

as mulheres, além de introduzir conceitos referentes ao tema para inspirações de novas 

pesquisas. Os caminhos de Carrijo quando o desquite era a única maneira de dissolver um 

casamento e as mentalidades sócio-políticas nos apresentam o país dos Anos Dourados 

que somente em 1977 durante a ditadura, na figura de Nelson Carneiro se institui o 

divórcio. Aguiar nos traz a realidade temporal da época que foi significativa para o 

movimento feminista, denunciamos a violência contra mulher e esclarecemos muitas 

dúvidas sobre os papéis da mulher na sociedade brasileira seguindo os passos de muitas 

acadêmicas e historiadoras. 

 

Palavras-chave: divórcio; mulheres; direitos. 
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O SUICÍDIO NA POPULAÇÃO PINHALENSE: VISÕES ENTRECRUZADAS 

Gabriel Henrique Martins Pancrácio; Felipe Beltran Katz  

gabrielhenriquepancracio@gmail.com 

 

Curso de História, UniPinhal 

Educação 

 

O suicídio não é um problema ou questão atual em nossa sociedade, pois este está presente 

na humanidade desde os tempos mais primórdios. Desde muito antes do assunto ser 

tratado como uma questão patológica em homens e mulheres, ele foi visto de diversas 

maneiras ao longo dos séculos. Assim sendo, presumo explanar neste capítulo, uma forma 

a tratar do suicídio com um olhar filosófico, contextualizando-o no recorte histórico da 

população de Espírito Santo do Pinhal no período de 1930 à 1980. Tendo como objetivo, 

compreender a questão do suicídio na sociedade pinhalense que passa a ser descrita 

através dos processos findos a partir dos anos 30, é possível trazer através dos inquéritos 

policiais, as causas que levaram uma parcela desta população a recorrerem à morte 

voluntária, traçando então, uma série de diversas comparações com o que os escritores 

Camus, Marx e Durkheim escreveram em suas obras para que seja possível, talvez, 

entender da melhor maneira os fatores influentes nas mortes de homens e mulheres na 

história de Espírito Santo do Pinhal. Assim sendo, através das fontes documentais, será 

feita uma análise comparativa entre inquéritos e jornais juntamente dos livros que 

abordam a temática trabalhada, dessa forma, será possibilitado um meio de confirmar 

aquilo que os escritores citam em suas obras trazendo como meios de comprovações para 

estas, as fontes documentais já mencionadas, resultando por fim, no trabalho de junção 

da macro e micro história. 

 

Palavras-chave: suicídio; morte voluntária; morte. 
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O TERRORISMO NUCLEAR REPRESENTADO NO MANGÁ HADASHI NO 

GEN 

Wellington Alves Conceição; Fabio Cornagliotti de Moraes 

wellington-alves19@hotmail.com 

 

Curso de História, UniPinhal  

Educação 

 

O artigo abordará sobre o genocídio nuclear evidenciado em “Hadashi no Gen”. Este tema 

retrata o final da Segunda Guerra Mundial, que após se estender de 1939 a 1945, acabaria 

ainda fazendo milhares de vítimas, “No dia 6 de agosto de 1945, precisamente às oito e 

quinze da manhã, hora do Japão, quando a bomba atômica explodiu sobre Hiroshima” 

(HERSEY, 1946, p. 4) mesmo em seu fim. “Ninguém espera tanta destruição em um dia 

tão bonito. Não era possível imaginar algo assim. Pelo menos, não até o dia 6 de agosto 

de 1945.” (MORITA, 2017, p. 43). O principal objetivo da escolha do tema, é a reflexão 

sobre o atentado a Hiroshima na visão daqueles que viviam na cidade, quando fora 

atingida pela bomba A, e a forma como este acontecimento fora representado através da 

arte, além da importância para que esta memória não seja esquecida. “Nakamura-san 

trabalhou na Suy ama durante treze anos. Embora sua energia eventualmente sucumbisse 

à síndrome da bomba A, as terríveis experiências daquele dia de 1945 pareciam afastar-

se pouco a pouco de seus pensamentos. ” (HERSEY, 1946, p. 62). É importante retratar 

a todos a proporção de um ataque nuclear e seu poder de destruição em massa, mostrando 

o evento histórico, que muitas das vezes ao ser discutido em sala de aula, pode passar 

como apenas mais um tema sem muita profundidade. Porém, sua representação no meio 

artístico poderá trazer um significado mais humano para discutir-se os estragos que uma 

guerra em nível global pode trazer a toda a população. 

 

Palavras-chave: mangá; hqs; segunda guerra; Japão; imperialismo. 
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PERÍODO REGENCIAL E A REVOLTA DOS MALÊS: A IMPORTÂNCIA DA 

APLICAÇÃO DO ESTUDO DOS MALÊS NO ENSINO FUNDAMENTAL – 

SÉRIES FINAIS 

Luis Henrique Pereira del Judice; Valéria Torres 

luisdeljudice@gmail.com 

 

Curso de História, UniPinhal  

Educação 

 

No meu trabalho irei abordar o Período Regencial de 1831 a 1840 analisando um dos 

conflitos mais significativos desse período que o que foi a Revolta dos Malês ocorrida em 

1835, em Salvador, sendo que teremos em compreensão que a Regência é um dos 

momentos mais difíceis de compreensão da história do Brasil em termos de organização 

política, econômica, vida religiosa, e fundamentalmente a respeito dos movimentos 

sociais e políticos em função da fragmentação do poder após a abdicação de dom Pedro 

I., Durante este período tão tumultuado, aconteceu nas ruas de Salvador, no dia 24 para 

25 de janeiro de 1835, uma revolta com um cenário vivido pelos africanos muçulmanos, 

onde havia muitos indivíduos escravizados que lutavam contra problemas sociais em 

relação aos demais indivíduos e culturais, ou seja, o islamismo em conflito direto com as 

demais religiões como, por exemplo, o cristianismo. , Já na segunda parte, nossa 

inquietação será abordar como esta temática vem sendo retratada nos livros didáticos na 

educação pública do país atualmente (2022), visto que, em diversas situações vivenciadas 

no estágio supervisionado, foi possível notar que não se aborda adequadamente ou há 

escassez de informações no material utilizado quando se fala sobre a revolta dos malês 

no período regencial. 

 

Palavras-chave: malês; regência; revoltas; educação. 

  

mailto:luisdeljudice@gmail.com


 

205 

 

POR QUE SE ELEGEM UM MITO 

Maria Regina Andrade Lucas; Felipe Beltran Katz 

reginaalucas893@gmail.com 

 

Curso de História, UniPinhal  

Educação 

 

Este trabalho de cunho didático, tem como objetivo analisar fatores históricos que 

influenciam aspectos políticos e míticos que permeiam, as sociedades através dos séculos. 

Analisar e comparar fatos ocorridos na França do século XIX e a conjuntura social e 

política no século XXI no Brasil. Os motivos da ascensão de Luís Bonaparte na eleição 

francesa de dez de dezembro de 1848. A ilusão do bonapartismo, que segundo estudos 

está relacionado a uma ideologia política e ao culto de uma personalidade. No Brasil serão 

analisados aspectos relevantes da eleição de Jair Messias Bolsonaro em 2018 A ideologia 

do bolsonarismo que influencia parte da nação brasileira, durante seu mandato. Nesse 

panorama tentaremos responder a pergunta que não quer calar... Por que se elegem um 

mito? Compararemos as influências e características, dos políticos do passado e da 

atualidade, sendo utilizadas obras historiográficas, políticas e sociológicas para melhor 

desenvolvimento e compreensão do estudo. 

 

Palavras-chave: políticos; mito; bonapartismo; bolsonarismo.  
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PRESERVAR PARA PERMANECER: CATALOGAÇÃO DO ACERVO 

HISTÓRICO DO MUSEU DR. ABELARDO VERGUEIRO CÉSAR 

Angelo Gregory Vicente de Sousa; Sueslane Alves Possidonio; Marla Victória dos Reis 

Machado; Divina Cândido; Lázaro Miguel Zucherato Rosa; Gabriela Fernanda Onofre de 

Abreu; Valéria Aparecida Rocha Torres; Kaike Santos Salim; Marcela Flaviana Vichiesse 

da Costa 

sueslanealves.sa@gmail.com  

 

Curso de História, UniPinhal  

Educação 

 

O seguinte projeto de extensão será apresentado juntamente aos utensílios do acervo 

pertencente ao museu e biblioteca Dr. Abelardo Vergueiro César, constituído por diversos 

documentos e artefatos de suma importância, pois eles retratam grandes acontecimentos 

históricos como os armamentos usados na revolução de 32, mas não somente, podemos 

observar também objetos do cotidiano e uma grande diversidade cultural. Todavia, o 

acervo do museu ao longo de sua trajetória nunca foi tratado de forma adequada do ponto 

de vista museológico. Além disso, a restauração do Museu é de extrema importância para 

o desenvolvimento local. Segundo Lacerda (2017, p. 89) [...] “o restauro de um espaço 

proporciona o conhecimento e reconhecimento sobre sua identidade local, fortalecendo o 

vínculo de valores até então deixados de lado, sendo um processo necessário para o 

desenvolvimento local”. Diante disso, foi proposto o tratamento desse acervo, através do 

curso de história da UniPinhal, ligado diretamente com a associação cultural Antônio 

Benedito Machado Florence, e a própria cidade do Espírito Santo do pinhal, que tem 

como urgência o objetivo da construção e realização do projeto de preservação e 

conservação em relação ao acervo.  

 

Palavras-chave: preservação; memória; história; catalogação. 
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RELAÇÕES AFETIVAS NO AMBIENTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: A IMPORTÂNCIA DO AFETO ENTRE PROFESSOR E ALUNO 

Loraine Leite Camilo; Eliana Anunciato Franco de Camargo 

eafcamargo@yahoo.com.br 

 

Curso de Pedagogia, UniPinhal 

Educação 

 

O presente trabalho trata da afetividade no ambiente escolar, na relação entre professor e 

aluno e, destes com o mundo. O objetivo é compreender em que medida a afetividade 

interfere no processo de ensino e de aprendizagem na Educação Infantil. A pesquisa busca 

contemplar uma revisão da afetividade na educação, para compreender as expressividades 

infantis, desenvolvendo um trabalho pedagógico que possa atingir o processo de 

humanização da criança. Para isso, a metodologia escolhida foi o estudo bibliográfico de 

cunho qualitativo, visando o levantamento teórico da literatura sobre o tema. Os 

resultados indicam que a afetividade interfere na relação do indivíduo consigo, com seus 

pares, com os adultos e com o mundo que o cerca. A educação infantil, sendo a primeira 

etapa da educação básica, propicia os primeiros contatos sociais das crianças de 0 a 6 anos 

de idade fora do ambiente familiar. Conclui-se que o estudo da afetividade direcionado a 

professores da Educação Infantil é relevante à medida que oportuniza atualização na 

prática pedagógica destes e contribui de forma efetiva na formação daqueles que serão os 

adultos da sociedade futura. 

 

Palavras-chave: afetividade; escola; prática pedagógica." afetividade; escola; prática 

pedagógica. 
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RPG'S E SUA INFLUÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

Alyson Roberto Piccoli; Me. Paulo César Ricci Romão 

alyson.rpiccoli@gmail.com 

 

Curso de Letras, UniPinhal 

Educação 

 

Cada vez mais, os alunos têm deixado temas como a literatura, a escrita e leitura de lado, 

fazendo com que anos de história fiquem apenas em livros antigos sem pessoas para lê-

los. Os RPG’s de mesa (jogos de interpretação de papéis, que podem ser jogados usando 

apenas papel e caneta), ao serem usados como uma ferramenta metodológica para a 

educação, podem contribuir para a diminuição deste desinteresse. A pesquisa objetiva 

apresentar o RPG de mesa como uma estratégia metodológica de incentivo a conteúdos 

como literatura, produção textual e linguagens. Para sua realização, utiliza-se métodos 

quantitativos e qualitativo, a partir dos quais foram observadas e analisadas dissertações 

encontradas no site da BDTD sobre o assunto, utilizando como Palavras-chave para a 

busca “RPG” e “Educação”. Foram encontradas 79 dissertações e apenas 10 selecionados 

e analisados. Os que foram descartados foram devido à falta de ligação com o mundo da 

educação na área de linguagens. Como resultados, foram encontradas informações, 

relatos e métodos utilizados por outros docentes da área que utilizaram o RPG de mesa 

dentro da sala de aula ou desenvolveram projetos utilizando o mesmo dentro da área e a 

partir disso colher e analisar resultados acerca do conteúdo destas dissertações e assim 

apresentar como os RPG’s de mesa, um jogo simples que pode ser jogado utilizando 

apenas um papel e uma caneta, podem trazer bons frutos dentro par as salas de aula das 

escolas do país. 

 

Palavras-chave: roleplaying games; escola; linguagens. 
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A IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE ESTOQUE EM 

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

Guilherme de Oliveira Lucio; Gleidson Juliacci Patto. 

guilherme.o.lucio@hotmail.com 

 

Curso de Engenharia de Computação, UniPinhal 

Engenharias 

 

A gestão do estoque é um processo que necessariamente assegura o planejamento, a 

produção e o controle dos mais variados recursos armazenados dentro de uma empresa. 

Dentro dessa premissa, todas as empresas visam a redução de custos e um melhor controle 

dos materiais que compõem o estoque. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar 

o estudo e o modelo de gestão de estoque de uma empresa atuadora no ramo de fabricação 

de equipamentos para construção civil localizada em Espírito Santo do Pinhal-SP, além 

de identificar o problema de organização do estoque e buscar o aumento da acuracidade 

de materiais através da implementação de ferramentas de gestão. A empresa situada em 

Espírito Santo do Pinhal é classificada como uma empresa de pequeno porte, e tem 

passado por um crescimento acelerado em um curto período de tempo. O crescimento 

acelerado demanda a implementação de processos robustos para absorver as constantes 

mudanças que a empresa passa. Foi realizado um trabalho para a melhora dos processos 

operacionais do estoque, que antes eram realizados todos praticamente de forma manual 

e com pouca eficiência. Com a implementação de procedimentos e a criação de métodos 

para melhorar a gestão do estoque foi possível estabelecer uma relação entre a 

organização do estoque com o crescimento da empresa. As ferramentas aplicadas para o 

desenvolvimento do sistema ERP da empresa, como a análise da curva ABC e, também 

a definição de pontos de pedido e estoques de segurança contribuíram para uma melhora 

no fluxo da cadeia de suprimentos. As atividades relacionadas ao controle e saída de 

materiais, agora realizadas de forma criteriosa, e a realização de inventários periódicos 

na empresa pode ser vistos como fatores importantíssimos que levaram uma melhora na 

acuracidade do estoque. 

 

Palavras-chave: acuracidade do estoque; cadeia de suprimentos; processos de gestão. 
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ANÁLISE DE SENTIMENTOS EM TEXTOS ATRAVÉS DO 

PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL 

Jean Carlos Marques; José Tarcísio Franco de Camargo 

jeanmarques2001@hotmail.com 

 

Curso de Engenharia de Computação, UniPinhal 

Engenharias 

 

A análise de sentimentos tornou-se um tema recorrente na internet, principalmente nas 

redes sociais, com o desenvolvimento de aplicativos para monitorar produtos e marcas e 

analisar o impacto de grandes eventos. Os sentimentos expressos em tais meios muitas 

vezes têm um contexto amplo, sendo comuns às mais diversas culturas. Portanto, 

compreender os sentimentos embutidos nas mídias digitais pode orientar ações em vários 

cenários. Com base nisso, este trabalho visa desenvolver, por meio do processamento 

digital de linguagem natural, uma estratégia que possa indicar os sentimentos expressos 

em mensagens de texto com relativa precisão, de forma a contribuir para a solução de 

problemas de naturezas diversas. Inicialmente, é apresentada uma visão geral sobre o 

processamento de linguagem natural, abordando as cinco etapas de análise da linguagem 

natural (tokenização, análise léxica, análise sintática, análise semântica e análise 

pragmática) e o esclarecimento do conceito de “emoções básicas”, criado por Paul 

Ekman. Em seguida, discute-se o uso do método de previsão de Naive-Bayes, que é 

relativamente simples e tem demonstrado boa eficiência na análise de uma grande 

quantidade de dados em um intervalo de tempo relativamente curto, bem como sua 

aplicação na análise de sentimentos. A linguagem de programação Python foi escolhida 

para o desenvolvimento deste trabalho por ser considerada de alto nível, fácil 

aprendizagem e utilização, possuindo bibliotecas de suporte adequadas a esta proposta. 

Neste contexto, ao final deste trabalho espera-se gerar uma ferramenta de inteligência 

artificial capaz de identificar sentimentos presentes na linguagem escrita, de forma 

relativamente precisa e eficiente, capaz de processar grandes quantidades de informações 

em um curto período de tempo e, além disso, flexível, capaz de explorar outros contextos 

além de sentimentos presentes na linguagem escrita nos meios digitais. 

 

Palavras-chave: inteligência artificial; emoções básicas; naive-bayes; python. 
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COMPACTADOR MECÂNICO PARA LATAS DE ALUMÍNIO 

Leandro Donizete Luciani; Daniel Fernandes Dovigo; Mauro José Evangelista 

le_inaicul@hotmail.com 

 

Curso de Engenharia de Computação, UniPinhal 

Engenharias 

 

O consumo desenfreado pela sociedade atual de produtos industrializados aumentou a 

produção e acúmulo de Resíduos Sólidos em todo o planeta provocando sérios danos 

ambientais.; O objetivo desse trabalho foi desenvolver um protótipo que pode auxiliar em 

um dos processos da reciclagem da lata de refrigerante reduzindo o volume e facilitando 

o transporte para o mesmo seguir sua próxima etapa. Na atualidade o alumínio é um dos 

materiais recicláveis mais valiosos, tendo uma característica peculiar aos outros materiais 

podendo sair e voltar ao mercado inúmeras vezes não perdendo sua composição. Em 

razão ao; aumento expressivo na quantidade gerada desse resíduo, foi planejado um 

sistema mecânico que possa realizar os movimentos e articulações adequados, no caso 

um braço mecânico, junto a polias, eixos e ajustes chegando na fase final o esmagamento 

da lata. O aparelho pode amassar aproximadamente 100 latas em 5 minutos, realizando 

um trabalho de 1000 latas em apenas 30min, obtendo resultados satisfatórios cumprindo 

com objetivos gerais, permitindo posteriormente a construção de um modelo físico que 

poderá contribuir no manuseio na compactação da lata de alumínio. 

 

Palavras-chave: alumínio; resíduo; reciclagem; compactação. 
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CONTROLE ACADÊMICO COM NODEJS 

Luiz Felipe Pereira de Lima; Jasiel Pereira Pinto. 

luizfelipe5007@gmail.com 

 

Curso de Engenharia de Computação, UniPinhal 

Engenharias 

 

A educação é crucial para o desenvolvimento social, econômico e cultural de cada 

indivíduo na sociedade. Durante o período das aulas remotas devido a pandemia da 

Covid-19, muitas escolas apresentaram dificuldades para oferecer as atividades 

pedagógicas para seus alunos acentuando o despreparo das instituições para essa 

modalidade e a falta da padronização de uma plataforma de ensino online. O objetivo 

deste trabalho é a elaboração de um website construído com Node.js para suprir as 

necessidades de controle interno das instituições, disponibilização de conteúdo para os 

alunos e comunicação entre todos. O servidor da aplicação utiliza a biblioteca Express 

onde estão todas as API 's protegidas pelo controle de permissões de níveis de acessos 

através do Bearer Token, para armazenamento dos dados é utilizado o banco de dados 

relacional MySQL e a biblioteca Sequelize (ORM) para persistir todas as informações 

referentes aos usuários e dependências da plataforma. Dos serviços de cloud da AWS, o 

recurso Amazon Simple Storage Service auxilia no armazenamento dos arquivos para os 

alunos. A interface visual é construída com o framework Angular, onde o componente de 

Login retêm localmente o JWT do usuário logado, que é utilizado pelo interceptador de 

requisições para enviar o autorizador dentro do cabeçalho das chamadas aos Endpoints, 

com isso o interceptador de segurança utiliza das permissões dentro do Token para 

gerenciar as camadas de acesso, além de que é utilizado o WebSocket para o 

funcionamento do chat entre usuários. Contudo, as instituições terão segurança para 

registrar os dados dos professores e alunos, e os educadores podem assegurar que a 

comunicação e o conteúdo útil para o aprendizado de suas matérias estejam acessível para 

seus discentes. Portanto, o software é um meio que facilita o dia a dia dos estudantes 

utilizando dos benefícios que a internet proporciona em favor do ensino. 

 

Palavras-chave: segurança; web; educação; comunicação. 
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DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO BASEADO NO RAMO 

ALIMENTÍCIO 

Gustavo Henrique Simões Moreira Alves; Jefferson de Sousa Alexandre; Patrícia 

Aparecida Zibordi Aceti 

jeehsouusa@gmail.com 

 

Curso de Engenharia de Computação, UniPinhal 

Engenharias 

 

Nos últimos anos, tivemos grandes avanços tecnológicos que impactaram diretamente a 

vida das pessoas, muitas soluções rápidas precisaram ser desenvolvidas em praticamente 

todos os meios de interação social, dito isto, podemos destacar na área da tecnologia o 

caso dos aplicativos de delivery cuja funcionalidade permite aos estabelecimentos como 

restaurantes, lanchonetes, etc, publicar seu catálogo de produtos para os consumidores. 

Não é novidade que o ramo de entregas por aplicativo tem crescido muito nos últimos 

anos, principalmente por causa da pandemia do coronavírus que obrigou os 

estabelecimentos a procurar; alternativas para atender seu público, aqui pode-se destacar 

a importância dos desenvolvedores, criando soluções como sites e aplicativos para que os 

comércios possam adaptar-se a evolução. Usando a programação, está sendo 

desenvolvido um aplicativo mobile para o sistema Android focado no ramo alimentício, 

facilitando para a empresa cadastrar seus produtos e os consumidores a comprar sem 

burocracia e com facilidade. Utilizando as ferramentas de desenvolvimento Android 

Studio e Visual Studio Code, ambas distribuídas de forma gratuita, foram utilizadas as 

linguagens de programação React Native, JavaScript e uma leve referência de Java puro 

para desenvolver esse trabalho. Tem se um aplicativo que permite a empresa se cadastrar, 

adicionar seus produtos de maneira fácil e clara e o usuário se cadastrar, escolher seus 

produtos desejados e concluir a compra de maneira simples e objetiva, tornando de fácil 

utilização para o usuário final. Assim os desenvolvedores deste projeto esperam estar 

contribuindo de maneira positiva para o avanço da tecnologia. 
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FECHADURA ELETRÔNICA SISTEMA DE SEGURANÇA DE 3 NÍVEIS 
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Antes da pandemia, o número de roubos residenciais tinha um aumento progressivo 

conforme os registros do Sistema de Informações Criminais. A cada hora, no mínimo, 

uma residência no Estado de São Paulo era invadida por ladrões. Esses tipos de crimes 

tiveram um grande aumento durante a pandemia do covid-19, o número de roubos a 

residências aumentou no primeiro trimestre de 2021, pelo grande aumento esporádico da 

violência e criminalidade nas cidades, devido aos problemas sociais, houve uma alta 

demanda da população por dispositivos de monitoramento avançados e isso 

consequentemente gera o lançamento de novos e mais modernos equipamentos a cada 

ano. Diante desses problemas, o objetivo desse trabalho é criar um sistema com fechadura 

eletrônica com segurança de baixo custo, com o controlador ESP32, o que dará a quem 

estiver usando o sistema mais segurança. Com a finalização do projeto, toda a base lógica 

e a programação envolvida atua com a tranca, usando o keypad (que é um teclado matriz, 

onde as teclas são conectadas por uma combinação de circuitos de linha e coluna e ao 

pressionar um botão, pode-se executar uma determinada ação) e ou o RFID (que é 

composto basicamente de uma antena, um transceptor, que faz a leitura do sinal e 

transfere a informação para um dispositivo leitor por rádio frequência) para liberar o 

acesso através da autorização de cada componente se assim definido o nivel de segurança, 

como por exemplo, usar o keypad e o RFID ou apenas um dos componentes. 
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Os acidentes de trabalho não só prejudicam os funcionários, mas também as empresas, 

por esse motivo eles devem ser minimizados, para isso existe o FAP – Fator Acidentário 

de Prevenção - que foi criado com o intuito de estimular as empresas a manter os índices 

acidentários baixos, pois quanto mais segura é a empresa menos impostos ela paga. O 

objetivo deste trabalho é a criação de um software que administre a gestão de atestados, 

oferecendo assim meios para a análise e tomada de decisão, a fim de manter o índice do 

FAP o mais baixo possível. Para o desenvolvimento do software, foram utilizadas 

ferramentas de programação e gestão de dados como backend, IDE Intelijj IDEA com o 

uso da linguagem JavaScript, para o armazenamento e gerenciamento dos dados foi 

utilizado o SGBD MySQL e para o frontend foi utilizado o IDE Visual Studio Code com 

o framework Vue.js . Conforme proposto pelo software será possível que as empresas 

possam localizar setores que geram maior quantidade de afastamentos devido a acidentes 

de trabalho, podendo identificar os possíveis problemas e dar o devido suporte de forma 

adequada, reduzindo assim os acidentes e sucessivamente o índice do FAP. 
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O sistema de manufatura LEAN foi inventado pela Toyota durante a década de 1950 e se 

tornou a principal responsável por toda a fama que a empresa tem hoje, principalmente 

de ser uma empresa que entrega seus produtos com a melhor qualidade possível. E graças 

a esse grande destaque e ótimos resultados, esse método foi aplicado praticamente em 

todas as empresas de manufatura do mundo; e nas últimas décadas essa metodologia vem 

sendo utilizada em várias outras disciplinas, como gestão de projetos, frameworks, 

metodologias ágeis e criação de softwares. O objetivo deste trabalho é mostrar e explicar 

as origens, premissas e as principais filosofias dos métodos ágeis com foco em LEAN. 

Contar a história e o que há por trás desta metodologia que é considerada uma das mais 

importantes atualmente. A sua filosofia principal tem como base a redução de 

desperdícios, e como isso ajuda a aumentar a qualidade e a produtividade do produto ou 

objetivo final. Sendo assim para mostrar como aplicar esse sistema na produção de 

softwares, são apresentados e explicados os setes princípios que leva a obter um resultado 

de excelência com alta qualidade, rápida produção e baixo custo financeiro. 
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ORIGEM – DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PARA CÁLCULOS 
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A produção e oferta de alimentos de maneira sustentável é um desafio para a sociedade 

nos dias atuais. Nesse contexto, a mecanização agrícola se torna extremamente relevante, 

onde a utilização de máquinas e implementos agrícolas de maneira racional, permite o 

aumento da produção, o aumento da qualidade e a queda dos preços. Sendo assim, o 

planejamento adequado das atividades mecanizadas se torna imprescindível. O objetivo 

desse trabalho foi o desenvolvimento de um software que realize os cálculos necessários 

para o gerenciamento da mecanização agrícola, facilitando o trabalho de planejamento 

das atividades e sendo útil também para os que desconhecem ou não conseguem realizar 

os cálculos e precisam desse auxílio. O software foi desenvolvido com a linguagem de 

programação Dart e o framework Flutter. Possui entradas como a área total de campo, 

comprimento da ferramenta utilizada, velocidade de operação do trator e como saída 

apresenta o tempo teórico, tempo de campo e vários outros indicadores para análise. 

Contudo o foco é determinar quantos dias serão necessários para executar a tarefa.; A 

aplicação ainda conta com o Firebase como banco de dados para que os resultados fiquem 

a disposição como registro. Com base nos resultados obtidos através de testes no software, 

ele demonstra estar com todos os cálculos funcionando de acordo com os estudos 

relacionados a mecanização agrícola, os registros e as funcionalidades estão de acordo 

com o padrão das funcionalidades dos softwares mais utilizados no mercado. Conforme 

proposto o software foi desenvolvido para ser intuitivo ao usuário com poucos 

conhecimentos na utilização de softwares para gestão agrícola. A busca para facilitar a 

vida do produtor agrícola a desenvolver-se de forma que possa se tornar mais eficiente e 

ter melhores resultados começam a partir da Origem. 
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Os resíduos sólidos são um problema enorme para nossa sociedade e o meio ambiente. 

Os Pontos de Entrega Voluntária (PEV) têm se mostrado como uma alternativa 

econômica e eficiente para promover a logística reversa de materiais recicláveis e 

minimizar o encaminhamento inadequado de resíduos. O objetivo do presente trabalho é 

apresentar um protótipo que atue como um Ponto de Entrega Voluntária (PEV) de latas 

de alumínio e garrafas de PET, realizando contagem e triagem automática desses tipos de 

resíduos. O estrutural do protótipo foi confeccionado em Fibra de Média Densidade 

(MDF) e contemplou também uma canaleta em PVC para suave deslize do objeto. Para a 

automatização foram empregados microcontrolador ESP32, dois microservo motores, 

sensor indutivo e sensor óptico de cor. O código de programação foi redigido num 

ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) em linguagem semelhante a C++. O 

protótipo demonstrou ser eficaz na separação dos tipos de resíduos. 
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Após muitas pesquisas e muito estudo foi escolhido esse modelo de projeto por ser um 

tema que está em alta atualmente dentro da área de tecnologia. O objetivo deste trabalho 

foi desenvolver o projeto de um robô de desenho X,Y para realizar desenhos em 2D. O 

robô possui a montagem similar a uma plotter e com o funcionamento semelhante a uma 

máquina CNC, todo o projeto é controlado por um microcontrolador. Para a montagem 

foram utilizados dois motores de passo, um servo motor, eixos, correias e polias. Para 

todo o gerenciamento desse conjunto é utilizada uma CNC Shield com drivers acoplada 

a um arduino UNO. O robô possui três eixos independentes de funcionamento X, Y e Z, 

apoiado em uma superfície plana e conectada; a alguns fios e a um computador. Tem 

como finalidade realizar desenhos vetoriais, utilizando códigos que comandam o 

movimento dos motores e da caneta. Para que o robô realize o desenho primeiramente a 

imagem do desenho deve ser convertida para um formato de g-code, por um software 

externo (software INKSCAPE), o G-Code é a linguagem de programação padrão para a 

maioria das impressoras 3D. Em outras palavras, é um tipo de arquivo que comanda os 

movimentos da máquina a fim de produzir a peça a ser impressa ou o desenho a ser 

reproduzido. 
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As estufas são uma forma de cultivo em ambiente protegido para flores, frutas, legumes 

e verduras. Elas são projetadas para que o desenvolvimento das plantas não seja afetado 

por fatores externos, como frio ou calor excessivo. O objetivo deste trabalho é o 

desenvolvimento de um protótipo automatizado para controle de dados de uma estufa de 

cultivo. Sendo possível monitorar, controlar e registrar dados por meio de um aplicativo 

de aparelho móvel para a melhor integração do usuário e acessibilidade, sendo possível o 

controle e monitoramento de forma remota. A automação parte do conceito de Internet of 

things (IoT), utilizando um microcontrolador ESP32 como unidade de comando, a 

linguagem de programação Wiring. E os sensores que fazem a captação de dados de 

temperatura, umidade do ar, umidade de solo e luminosidade da estufa. O projeto utiliza 

atuadores para o controle de temperatura e umidade. O sistema se comunica com o 

Firebase que é um servidor na nuvem utilizando sua função de banco de dados, ele registra 

os valores lidos pelos sensores e salva os estados dos atuadores. Os dados são monitorados 

pelo usuário através de um aplicativo criado com o framework Flutter utilizando a 

linguagem de programação Dart. Desse modo o usuário consegue ter o controle total da 

estufa, tanto de modo automático como no modo manual. A criação desse projeto tem 

como finalidade facilitar a manutenção no ambiente dentro da estufa, a utilização dos 

equipamentos pode proporcionar sustentabilidade e redução de custos na área de cultivos 

protegidos. 
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